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É através do esforço de recapturar e perscrutar o eu, é através da 

permanente tensão de sua liberdade, que os homens serão capazes de 

criar as condições ideais de existência  

para um mundo humano. 

Bhabha, 2013, p. 112 

 

 

 
 



6 

 

 

AGRADECIMENTOS 

 

 

Ao povo Tapuia da Terra Indígena Carretão, pela colaboração, atenção e amizade. 

À minha mãe e meu pai, pela formação que me deram. 

À minha mãe, pelo carinho, compreensão e apoio incondicional nos quatro anos de 

estudo. 

À minha filha Júlia, por esperar muitas vezes por minha presença e sempre me 

receber com um sorriso. 

Ao meu esposo, pelo companheirismo, paciência, conselhos e leituras da tese. 

Aos meus irmãos, por compreenderem ou não minha ausência nos encontros 

familiares. 

À Profª. Drª. Maria do Socorro Pimentel da Silva, pelas orientações, discussões que 

me fizeram repensar minhas posições e interpretações, e pelo carinho e incentivo em suas 

palavras.    

À Profª. Drª. Tânia Ferreira Resende Santos, pelas orientações, discussões e 

correções. 

Aos professores examinadores da tese, obrigada pela leitura atenciosa e dedicação 

ao meu trabalho. 

Aos professores que muito contribuíram com minha formação desde o mestrado, 

Sebastião Milani, Vânia Casseb, Lucielena de Lima, Mônica Veloso, Elias Nazareno, Elza do 

Couto, Hildo Couto, Maria do Socorro Pimentel da Silva e Tânia Rezende.  

Aos funcionários da Pós-Graduação em Letras e Linguística, Pedro, Bruno e 

Consuelo, por sua atenção e paciência sempre que precisei deles.  

À minha amiga Ema Marta, obrigada por ser tão querida, por todas as conversas e 

discussões sobre nossos trabalhos, entre outros assuntos. 

Aos meus colegas da Pós, Fernanda, Euler, Ana, Rodriana, Frederiko, Pedro, pelas 

conversas e conhecimentos compartilhados. 

Aos meus alunos do curso de Letras e colegas de trabalho da UEG Campus 

Itapuranga, pelo carinho, apoio e espera pelos dois anos de estudo integral. 

À Universidade Estadual de Goiás, que me concedeu licença para qualificação.  

 

 

 



7 

 

 

RESUMO 

 

 

 
Nesta pesquisa, procuramos problematizar as atitudes do povo Tapuia em relação à sua identidade indígena tão 

questionada, por possuir um fenótipo afroindígena e fazer uso da língua portuguesa, colocando em foco alguns 

impactos que observamos nessa comunidade decorrentes da atuação de seus professores indígenas no contexto de 

suas pesquisas e outras práticas pedagógicas durante sua formação na licenciatura em Educação Intercultural do 

Núcleo Takinahakỹ de Formação Superior Indígena da Universidade Federal de Goiás (UFG). Em diferentes 

momentos com os professores Tapuia, ouvimos relatos em que a comunidade vivia um conflito com sua situação 

etnocultural e linguística, com um desejo de apreender uma língua de seus antepassados para se afirmarem 

indígenas e muitos com vergonha de se assumirem indígenas, se questionando sobre sua indianidade, 

demonstrando uma atitude etnolinguística negativa, em nossa interpretação. Por outro lado, em 2012, 2013 e 2014, 

ao participarmos de Etapas de Estudos do curso Educação Intercultural na Terra Indígena Carretão, verificamos 

que, apesar dos questionamentos citados serem ainda uma realidade, os Tapuia viviam um outro momento, 

defendendo sua identidade indígena abertamente e o português tapuia como sua língua materna (RODRIGUES, 

2011), problematizando e/ou refutando os questionamentos que lhes eram/são feitos com base no discurso da não 

indianidade e dando indícios de que suas atitudes etnolinguísticas estavam em um movimento positivo. 

Fundamentamos nossa argumentação em teorias e epistemologias que se elaboraram na contracorrente do 

pensamento racional e liberal e em busca de um pensamento relacional, contextualizador, libertador, de respeito à 

vida e à diversidade étnica e cultural. Assim, os Paradigmas da Complexidade (MORIN, 2003, 2010) e da 

Modernidade e Colonialidade (QUIJANO, 2005; CASTRO GÓMEZ & GROSFOGUEL, 2007; GARCÉS, 2007; 

MALDONADO-TORRES, 2008) se colocam nessa contracorrente da ciência hegemônica praticada há séculos e 

da estrutura social dicotômica naturalizada em função do pensamento eurocêntrico. Com a finalidade de 

compreender as contribuições de um projeto educacional para descolonizar o homem, nos baseamos no 

pensamento de Paulo Freire (1987, 1997, 2002). Também nos utilizamos da Teoria da Prática de Bourdieu (1998, 

[1979] 2013) que nos ajuda a problematizar a política de unificação, materializada na política do monolinguismo 

no Brasil colonial e o conceito de atitude a partir de sua compreensão das disposições sociais para agir de 

determinado modo em um grupo social. No primeiro capítulo, apresentamos o povo Tapuia e sua história étnica e 

linguística no contexto de diferentes políticas indigenistas que subalternizaram e dizimaram culturas e línguas 

indígenas no contexto dos aldeamentos goianos, construindo um sujeito desindianizado e com atitudes negativas 

em relação à sua identidade e a seu próprio status na sociedade (REZENDE, em exposição oral). Ainda, nesse 

capítulo, colocamos em foco as lutas históricas vividas pelos Tapuia no século XX em função dos interesses 

fundiários e discutimos também o conflito identitário vivido por esse povo, relacionando-os às suas atitudes 

etnolinguísticas. No segundo capítulo, inicialmente, discorremos sobre o contexto político-social do século XX 

que favoreceu o surgimento de propostas de educação diferenciada para os povos indígenas na América Latina, 

entre elas, a licenciatura em Educação Intercultural da UFG. Depois, fazemos uma discussão da proposta 

pedagógica desse curso. No terceiro capítulo, relatamos nossa vivência em campo com os Tapuia e apresentamos 

os procedimentos metodológicos que foram utilizados na realização da pesquisa. No quarto capítulo, debatemos a 

entrada desses professores na licenciatura, suas expectativas e percepções sobre as ações desenvolvidas no curso, 

procurando ressaltar o encontro desses docentes com uma proposta pedagógica de problematização que 

possibilitou um espaço de discussão, de reconhecimento e valorização de sua identidade indígena diferenciada. E, 

por fim, discutimos alguns impactos que observamos na comunidade Tapuia decorrentes da atuação dos 

professores Tapuia no contexto de suas pesquisas e outras práticas pedagógicas durante sua formação. No último 

capítulo, elaboramos uma argumentação sobre o conceito de atitude e tecemos uma interpretação das atitudes 

etnolinguísticas dos Tapuia. Procuramos compreender como o Tapuia tem pensado, sentido e reagido em relação 

à sua identidade historicamente marcada pelo discurso da não indianidade que se formulou no contexto de conflitos 

de poder em função dos interesses fundiários. Nossa defesa é de que os professores Tapuia junto com seu povo 

vêm se conscientizando, nos termos de Paulo Freire, de sua realidade de opressão histórica, havendo a valorização 

de sua identidade diferenciada, a melhora em sua autoestima e a potencialização de sua atitude etnolinguística 

positiva. Interpretamos que essas atitudes estão se fortalecendo entre um fazer e outro com seus elementos 

constitutivos - novos conhecimentos, crenças, sentimentos e outras possíveis reações, em função das novas 

representações sociais que fazem parte das discussões dos Tapuia em comunidade.  
 

Palavras-chave: Povo Tapuia. Identidade. Atitudes Etnolinguísticas.  
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ABSTRACT 

 

 

In this thesis, we aimed to discuss the attitudes of Tapuia people in relation to their so questioned indigenous 

identity, by having an afro indigenous phenotype and speak the Portuguese language, putting focus into some 

impacts that we observed in this community arising from the performance of their indigenous teachers in the 

context of their research and other educational practices during their graduation Course - Intercultural Education 

in the Takinahakỹ Center for Indigenous Higher Education, at Federal University of Goiás (UFG). At different 

times with Tapuia indigenous teachers, we heard reports in which the community was in an conflict with their 

ethnocultural and linguistic situation, with a desire to learn their ancestors language to assert themselves 

indigenous and many of them felt embarrassed to assert indigenous, questioning themeselves about their 

Indianness, demonstrating a negative Ethnolinguistics attitude, in our interpretation. On the other hand, in 2012, 

2013 and 2014, when we attended Study Steps of Intercultural Education in Terra Indígena Carretão, we realized 

that, despite the aforementioned questions are still a reality, Tapuia indians have lived another time, defending 

their indigenous identity openly and the tapuia Portuguese was as their mother tongue (RODRIGUES, 2011), 

discussing and / or disproving the questions people made them based on the discourse of Indianness and giving 

evidence that their ethnolinguistic attitudes were under a positive move. We base our argument on theories and 

epistemologies that were developed in countercurrent rational and liberal thought and in search of a relational 

thought, contextualizing, liberator, with respect for life and ethnic and cultural diversity. Thus, the Paradigms of 

Complexity (MORIN, 2003, 2010) and Modernity and Coloniality (QUIJANO, 2005; CASTRO GÓMEZ & 

Grosfoguel 2007; GARCÉS, 2007; MALDONADO-TORRES, 2008) lay up that counter of hegemonic science 

practiced for centuries and of the dichotomous social structure naturalized according to the Eurocentric thinking. 

In order to understand the contributions of an educational project to decolonize humans, we rely on the thought of 

Paulo Freire (1987, 1997, 2002). We also use the Theory of Bourdieu Practice (1998, [1979] 2013) which helps 

us to discuss the unification policy, embodied in monolingualism policy in colonial Brazil and the concept of 

attitude from their understanding of social provisions to act a certain way in a social group. In the first chapter, we 

present the Tapuia people and their ethnic and linguistic history in the context of different indigenous policies that 

subordinated and decimated indigenous cultures and languages in the context of Goiás people settlements, 

constructing a not indian subject, with negative attitudes regarding their identity and their own status in society 

(REZENDE, oral exposure). Still, in this chapter, we put into focus the historical struggles experienced by Tapuia 

people in the twentieth century due to the landed interests and also discussed the identity conflict experienced by 

these people, relating them to their ethnolinguistic attitudes. In the second chapter, at first, we carry on about the 

political and social context of the twentieth century that favored the emergence of differentiated education for 

indigenous peoples in Latin America, among them, the Graduation Course - Intercultural Education - at UFG. In 

the third chapter, we report our field of experience with Tapuia people and present the methodological procedures 

that were used in the research. In the fourth chapter, we discussed the entry of these teachers in the graduation 

course, their expectations and perceptions of the actions undertaken in the course, trying to emphasize the meeting 

of these teachers with a pedagogical proposal of questioning that was possible a space for discussion, of recognition 

and of appreciation of their indigenous identity differentiated. And finally, we discuss some impacts we realized 

in Tapuia community arising from the performance of Tapuia teachers in the context of their research and other 

educational practices during their teacher education. In the last chapter, we proposed an argument on the concept 

of attitude and presented an interpretation of ethnolinguistic attitudes Tapuia. We seek to understand how the 

Tapuia have thought, felt and reacted in relation to their identity historically marked by the speech of non 

Indianness that was made in the context of conflicts of power in terms of landed interests. Our defense is that 

Tapuia teachers along with their people come becoming aware, in terms of Paulo Freire, their reality of historical 

oppression, with the appreciation of their distinctive identity, the improvement in their self-esteem and 

empowerment of their positive Ethnolinguistics atitude. Our defense is that Tapuia teachers along with his people 

come becoming aware, in terms of Paulo Freire, his reality of historical oppression, with the appreciation of its 

distinctive identity, the improvement in their self-esteem and empowerment of its positive Ethnolinguistics attitude 

. We understand that these attitudes are strengthening from one to the other way with their constituent components 

- new knowledge, beliefs, feelings and other possible reactions, depending on the new social representations that 

are part of the discussions of Tapuia community. 

 

Keywords: Tapuia Indigenous People. Identity. Ethnolinguistic Attitudes. 
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INTRODUÇÃO 

 

 

Nesta pesquisa, procuramos problematizar as atitudes do povo Tapuia em relação à sua 

identidade indígena tão questionada, por possuir um fenótipo afroindígena e fazer uso da língua 

portuguesa (LP), colocando em foco os impactos que observamos na comunidade Tapuia 

decorrentes da atuação de seus professores indígenas no contexto de suas pesquisas e outras 

práticas pedagógicas durante sua formação na licenciatura em Educação Intercultural do Núcleo 

Takinahakỹ de Formação Superior Indígena da Universidade Federal de Goiás (UFG). 

Conceitualmente, a atitude é compreendida como uma maneira de pensar, sentir e agir, 

positiva ou negativamente, em relação a problemas, pessoas, grupos, situações sociais 

(LAMBERT & LAMBERT, [1966] 1975, p. 100). Decorrente e constituidora das avaliações 

sociais historicamente situadas, a atitude é um conceito abrangente que nos remete, por 

exemplo, à avaliação subjetiva que alguém ou grupo social fazem de si e do outro por meio da 

linguagem, do discurso, sendo as atitudes compartilhadas em uma comunidade. Nesse sentido, 

“a atitude está associada ao lugar de pertencimento sócio-histórico e aos vínculos sociais e 

culturais dos sujeitos” (REZENDE, 2013), ou seja, ela se elabora, surge, no contexto de vida 

de cada um em função desses vínculos sociais e culturais estabelecidos pelos sujeitos no 

decorrer de sua história. 

Nos estudos sociolinguísticos, lemos sobre atitudes linguísticas (LABOV, [1972] 2008; 

GÓMEZ MOLINA, 1998), atitudes sociolinguísticas (REZENDE, 2013, 2015), estando estas 

associadas aos usos linguísticos e à identidade do falante. Nesta pesquisa, compreendemos a 

atitude dos Tapuia como etnolinguística por estarmos colocando em discussão atitudes que se 

dão no contexto de uma situação social e cultural específica daqueles que têm visto sua 

identidade indígena questionada e negada pelos de fora da comunidade em função do uso do 

português, mas também pelo fenótipo afroindígena. 

Sendo assim, essas atitudes estão diretamente relacionadas ao processo histórico de 

colonização etnocultural e linguística, de subjugação, de espoliação, de inferiorização e de 

questionamento identitário sentido por essa comunidade desde as primeiras décadas do século 

XX, tendo sido formuladas assim no conflito e no confronto diário com o que é ser Tapuia no 

Carretão.  
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Os Tapuia vivem na Terra Indígena Carretão, nos municípios de Rubiataba e Nova 

América em Goiás, e são descendentes dos índios Xavante, Kayapó e Karajá/Javaé aldeados no 

aldeamento Pedro III em 1788. No decorrer do século XX, essa comunidade, que da terra de 

seus antepassados nunca saiu, passou a ser vista como famílias de sertanejos, tanto pelo 

processo histórico de invisibilização dos índios e sua cultura promovido nos séculos passados, 

como pelo interesse fundiário em afirmar que as terras do Carretão eram devolutas.  

Por conta da questão fundiária, por todo o século XX, esse povo viveu diversos conflitos 

com os invasores e a comunidade envolvente, sempre lutando em defesa do território. E, a partir 

do processo de reconhecimento de sua identidade indígena iniciado pela Funai em 1980, o 

Tapuia enfrentou de modo resiliente as dúvidas se realmente eram índios. Nesse final de século, 

por exemplo, houve retorno aos elos e referências com o seu passado e surgiu entre eles um 

desejo de serem reconhecidos e de (re)aprenderem “tudo o que os relacionasse ao universo 

perdido” (LAZARIN, 1985, p. 103), com a invenção de práticas culturais, como produção de 

cestos, dança, pintura, furação de orelha e adornos, além de participar estrategicamente de 

encontros e reuniões com outros grupos indígenas em Goiás e Tocantins se fortalecendo em sua 

causa étnica.  

Apesar disso, nos diferentes momentos em que estivemos com os professores Tapuia na 

UFG, lecionando na licenciatura em Educação Intercultural, ouvimos relatos em que a 

comunidade vivia um conflito com sua situação etnocultural e linguística. Muitos se sentiam 

com vergonha (ou já sentiram vergonha) de assumir que eram indígenas, que eram Tapuia, se 

questionando sobre sua indianidade, a ponto de muitos dizerem, quando estavam fora da aldeia, 

que eram de Rubiataba, para não terem que explicar sua origem étnica e, consequentemente, a 

sua situação sociolinguística (uso do português tapuia nas interações intra e intercultural).  

Entendemos que esses relatos demonstram uma insegurança étnica e linguística em 

decorrência de um processo histórico de colonização etnocultural e linguística que persiste nas 

cobranças e dúvidas sentidas diariamente pela comunidade, apesar de seus laços históricos com 

os indígenas ali aldeados e de pesquisa antropológica realizada por funcionária da FUNAI 

(LAZARIN, 1980) que confirmam sua descendência indígena. Uma insegurança que aos 

poucos constituiu o conflito identitário em ser ou não ser indígena, forjado entre os Tapuia.  

Nesse contexto de cobranças identitárias que parece começar no final do século XX, a 

proposta de aprenderem uma língua indígena (de seus antepassados) surge no Carretão, sendo 

discutida e defendida por muitos numa tentativa de se enquadrarem em um modelo mais 



12 

 

tradicional de comunidade indígena. Essa proposta foi tema em diversas discussões na 

comunidade, na escola local e, depois, no curso de licenciatura em Educação Intercultural a 

partir de 2007, quando a primeira turma de docentes Tapuia iniciou suas atividades acadêmicas.  

Conforme relatos dos professores, quando a escola indígena1 da comunidade foi fundada 

em 2004, essa questão de aprenderem uma língua indígena já existia ali, apontando dois fatores 

que podem ter uma relação com essa proposta: as muitas cobranças de índios de outras etnias 

em relação a que língua indígena falavam quando se encontravam em Goiânia e em Brasília; os 

preconceitos2 e as discriminações3 sofridos pelas crianças e adolescentes Tapuia nas escolas 

dos ensinos fundamental e médio fora da aldeia, relacionados à sua origem étnica e ao fato de 

falarem português.  

As constantes cobranças sobre a identidade indígena desse povo levaram os Tapuia ao 

desejo de aprender uma língua indígena para atender às expectativas sociais de um protótipo de 

comunidade indígena. Havia se forjado ali um imaginário de que só se é índio falando uma 

língua indígena dos troncos linguísticos Macro-Jê ou Tupi. Prevalecia um imaginário do 

indígena que mora na mata, anda nu, vive de caça e pesca – uma imagem do sujeito índio 

“constituído de forma única”, não compreendendo exatamente o Tapuia que as identidades 

“sempre estão em estado de fluxo” (RAJAGOPALAN, 1998, p. 30; 42), se transformam, se 

reelaboram conforme a história de vida, o contexto social e histórico e as relações interpessoais 

vividas pelas pessoas e suas comunidades em contato. Os discursos em favor de uma identidade 

essencializada confrontou e ainda confronta o Tapuia continuamente. 

Enfim, o aprendizado de outra língua pareceu uma medida que iria solucionar a “falta”, 

a ausência desse marcador no imaginário normalizado que a sociedade em geral detém do índio 

brasileiro, numa demonstração de que sua identidade etnocultural e linguística diferenciada o 

incomodava.  

No próprio curso de licenciatura em Educação Intercultural da UFG, os professores 

relatam as constantes cobranças também de alguns parentes de outras etnias sobre que língua 

indígena falavam ou que língua indígena haviam perdido por entenderem que determinada 

língua é o marcador social de uma determinada categoria social, como se as identidades fossem 

                                                           
1 Escola Estadual Indígena Cacique José Borges. 
2 Entendidos aqui como julgamentos negativos (JODELET, 2001) em relação ao Tapuia elaborados sem uma 

avaliação prévia, crítica de sua identidade indígena histórica.  
3 Compreendidos como o ato de discriminar o Tapuia pelas suas diferenças, negando a ele direitos que outros 

possuem, tratando-o de modo discriminatório a partir de critérios que não são legítimos e/ou legais (BLANCHET, 

2014). 
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fixas e não descentradas (BHABHA, 2013). Esse conflito perdurou no curso, sendo motivo de 

debates e de constrangimentos para os alunos Tapuia na UFG.  

A partir dos relatos e observações feitas, com o tempo, interpretamos que o Tapuia 

demonstrava nesse momento atitudes etnolinguísticas negativas e/ou atitudes positivas que 

estavam enfraquecidas, as quais estavam relacionadas com o contexto social de dúvidas 

(elaborado de fora para dentro do Carretão), de desvalorização do ser Tapuia, com sua 

identidade negativada e questionada pelos de fora e depois por muitos deles.  

Por outro lado, em 2012, 2013 e 2014, ao participarmos de Etapas de Estudos do curso 

de Educação Intercultural da UFG na Terra Indígena Carretão, verificamos que, apesar dos 

questionamentos e conflitos citados ainda ocorrerem, os Tapuia viviam um outro momento, 

defendendo sua identidade indígena abertamente e o português tapuia como sua língua materna 

(RODRIGUES, 2011), problematizando e/ou refutando os questionamentos que lhes eram (e 

ainda são) feitos com base no discurso da não indianidade, dando indícios de que suas atitudes 

etnolinguísticas estavam em um movimento positivo. A partir daí passamos a nos perguntar 

quais condições políticas e sociais haviam favorecido essa outra realidade na comunidade 

Tapuia. 

Em nossos estudos e em Lazarin (1985), Almeida (2003), Moura (2008), Silva (2001), 

identificamos um processo histórico de resistência por parte da comunidade, que sempre lutou 

por seus direitos sobre a terra de seus antepassados indígenas, reconhecendo-se como filhos e 

filhas, netos e netas, das índias casadas com negros da região. Nesse processo, interpretamos, a 

partir das narrativas dos mais velhos dos Tapuia publicadas em Almeida (2003), que, desde o 

início do século XX, quando ocorreram as primeiras invasões de suas terras, se movimentaram 

de um lugar e de uma identidade aos quais sentiam pertencer, fazendo reclamações junto ao 

Serviço de Proteção aos Índios e ao governo estadual de Goiás, como herdeiros dos indígenas 

aldeados em Pedro III. 

E suas atitudes negativas e/ou enfraquecidas em muito se deviam ao ambiente de 

opressão fundiária que se valia do discurso identitário essencialista, levado de fora para dentro 

do território, quando a luta da comunidade em defesa de seus direitos ficou bastante acirrada 

por conta da presença da FUNAI e do processo judicial para reintegração de posse das terras.  

Consideramos assim que, em 2012, sentimos um Tapuia com outro olhar para si mesmo 

e para sua realidade (histórica). Naquele momento, o Tapuia tecia um discurso descolonizador 



14 

 

de sua consciência e situação opressoras, mas porque as suas atitudes já não eram exatamente 

as de antes. Sua maneira de pensar, sentir e reagir à sua identidade estava em um movimento 

positivo. Surgiu então a pergunta: Se as atitudes etnolinguísticas dos Tapuia se fortaleceram 

de modo positivo, que condições políticas e sociais contribuíram para que isso tivesse ocorrido 

em tão curto espaço de tempo?  

Ao pensarmos em uma resposta para tal pergunta, focalizamos alguns acontecimentos 

que acreditamos fundamentar nossa interpretação.   

Verificamos, com a leitura de trabalhos de conclusão de curso (TCC) de alguns Tapuia, 

defendidos em 2011 e 2012 (RODRIGUES, 2011; COSTA, 2011; BRANDÃO-TAPUIO, 2011; 

VIEIRA-TAPUIA, 2012; LIMA, 2012), depois de cinco anos de licenciatura em Educação 

Intercultural, que a discussão sobre a identidade indígena Tapuia estava avançada, mais 

complexa e relacionada às questões sócio-históricas desse povo, em função das pesquisas 

realizadas pelos professores com o apoio da comunidade no contexto de formação acadêmica 

na UFG.  

A monografia Processo sócio-histórico de formação do Português Tapuia, defendida 

por Rodrigues em 2011 na comunidade, é um resultado desse movimento em que a 

pesquisadora defende para seu povo a tese de que o Tapuia nunca falou outra língua senão 

português, e de que, portanto, eles nunca perderam uma língua para terem que recuperá-la ou 

aprendê-la. A professora defende que sua comunidade fala o português tapuia, “um português 

modificado pelo colorido e pela melodia das línguas indígenas e africanas reminiscentes no 

imaginário dos ancestrais dos Tapuia...”, sendo este a sua língua indígena (RODRIGUES, 2014, 

p. 16).  

Entendemos que o povo Tapuia com esses trabalhos tem problematizado sua história de 

opressão, mas também de luta, de resistência aos interesses fundiários, e de resiliência, 

procurando se fortalecer no início do XXI, por meio de outras estratégias para garantir seu 

reconhecimento e seus direitos enquanto grupo indígena no interior de Goiás.  

Sendo assim, argumentamos que esse povo ao vivenciar e valorizar a diversidade étnica 

e cultural (suas diferenças e as de outros parentes), as diferentes e também similares realidades 

opressoras e lutas dos outros povos, a interculturalidade como uma postura política e também 

pedagógica, no contexto das ações da Educação Intercultural, problematizou sua realidade 

etnocultural, linguística e fundiária, encontrando a partir daí os argumentos de que necessitava 
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para refutar os questionamentos em relação à sua identidade indígena e se fortalecer enquanto 

povo.   

A problematização e a politização constante de suas demandas a partir da voz de seus 

professores e dos anciões, adultos e jovens nas ações acadêmicas realizadas na aldeia e na UFG 

levaram-os por meio de suas práticas a se situarem e se fortalecerem como sujeitos ativos no 

contexto político e social de luta por seus direitos, especialmente o de serem reconhecidos e 

aceitos socialmente como indígenas; posicionamento fundamental nesse século XXI para 

sustentar suas lutas históricas e, também, estratégias na defesa de sua indianidade em 

consequência de seus direitos reconhecidos oficialmente e criticamente compreendidos por 

eles.  

Em nossas observações e estudos, procuramos então compreender como o Tapuia tem 

pensado, sentido e reagido em relação à sua identidade etnolinguística historicamente marcada 

pelas dúvidas lançadas sobre ela em um contexto de conflitos de poder em função dos interesses 

fundiários.  

Em busca de uma compreensão de suas atitudes, baseamo-nos nas inferências possíveis 

a partir do que os Tapuia disseram e/ou fizeram, por crermos, que “os falantes trazem para a 

interação social expectativas, crenças e normas previamente formadas”. (LADEIRA, 2007, p. 

44), sempre partindo do contexto de enunciação, ou seja, das condições sociais de produção e 

de reprodução dos participantes da pesquisa e da relação entre esses participantes 

(BOURDIEU, 1998, p. 8).  

Nesse processo, apoiamo-nos em nossa “capacidade de compreensão d[e] observador”, 

enraizada em nossos próprios significados (BORTONI-RICARDO, 2008, p. 32) para chegar 

aos significados do Tapuia, a sua “especificidade complexa”, com a consciência de que isso se 

dá de forma “intrinsicamente incompleta” (GEERTZ, 2008). 

Procuramos não nos esquecer que tínhamos o objetivo de “entender, interpretar 

fenômenos sociais inseridos em um contexto” (BORTONI-RICARDO, 2008, p. 34) cultural 

estranho ao nosso, não podendo evidentemente viver e sentir como um Tapuia, reconhecendo 

assim que não poderíamos fazer mais que uma tradução, uma “interpretação” (GEERTZ, 2008) 

daquilo que observamos, ouvimos, lemos e procuramos compreender. Por outro lado, não 

poderíamos também, mesmo que nos esforçássemos, nos desfazer de nossas “impressões 

subjetivas d[e] pesquisador” (BORTONI-RICARDO, 2008, p. 32). Nesse caso, procuramos nos 
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ater à vivência com os Tapuia, à experiência na Educação Intercultural, na Especialização, no 

PIBID Diversidade, às orientações recebidas, às teorias debatidas.     

Resumidamente, na tese, procuramos compreender as atitudes do Tapuia, a partir de um 

corpus bastante diversificado e obtido pelo uso de diferentes métodos de pesquisa de campo: 

observação das práticas sociais e culturais durante nossas estadias na comunidade, com 

anotações em diário de campo; gravação em áudio de discussões, orientações do Comitê e 

apresentações na escola da aldeia, na casa da FUNAI; entrevistas realizadas com os Tapuia 

durante a pesquisa (professores, cacique e outros); entrevistas realizadas com os Tapuia na 

década de 1980 publicadas em Almeida (2003); relatórios dos estudos realizados em terra 

indígena elaborados pelo Comitê Orientador Tapuia4; trabalhos acadêmicos dos professores 

(produções de texto, trabalho de conclusão de curso, material didático).  

Assim, no decorrer do texto, a fim de problematizar as atitudes etnolinguísticas dos 

Tapuia no contexto de formação acadêmica de seus professores na Educação Intercultural, 

fundamentamos nossa argumentação em teorias e epistemologias que se elaboraram na 

contracorrente do pensamento racional e liberal e em busca de um pensamento relacional, 

contextualizador, libertador, de respeito à vida e à diversidade étnica e cultural. Assim, os 

Paradigmas da Complexidade (MORIN, 2003; 2010) e da Modernidade e Colonialidade 

(QUIJANO, 2005; CASTRO GÓMEZ & GROSFOGUEL, 2007; GARCÉS, 2007; 

MALDONADO-TORRES, 2008) se colocam nessa contracorrente da ciência hegemônica 

praticada há séculos e da estrutura social dicotômica naturalizada em função do pensamento 

eurocêntrico. Ambos nos auxiliam nas interpretações tecidas em função de debaterem outra 

forma de interpretar, de ser, agir e ensinar nesta sociedade que vive a diferença cultural em um 

jogo conflituoso entre unidade e diversidade, certezas e incertezas, mas reproduzindo o 

pensamento dicotômico.  

Com a finalidade de compreender as contribuições de um projeto educacional para 

descolonizar o homem, nos baseamos no pensamento de Paulo Freire (1987; 1997; 2002) de 

uma educação para a liberdade e para a autonomia do homem em sua realidade opressora, um 

homem destinado a se humanizar, a ser mais, vivendo resilientemente seus conflitos, seus 

dilemas e suas incompletudes por estar consciente de seu lugar e papel nessa realidade.  

                                                           
4 Durante o curso de Educação Intercultural, os alunos de cada etnia são orientados por um grupo específico de 

professores da UFG que constituem o seu Comitê Orientador. Daremos mais detalhes sobre essa prática 

pedagógica no capítulo 2. 
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Também nos utilizamos da Teoria da Prática de Bourdieu (1998; [1979] 2013), para 

compreendermos as relações de poder que perfazem as trocas linguísticas, as imposições 

simbólicas por meio do valor social atribuído às propriedades (distinções) e às práticas. Esse 

sociólogo nos ajuda a problematizar a política de unificação, materializada na política do 

monolinguismo no Brasil colonial e o conceito de atitude a partir de sua compreensão das 

disposições sociais para agir de determinado modo em um grupo social. 

No primeiro capítulo, então, apresentamos o povo Tapuia e sua história étnica e 

linguística no contexto de diferentes políticas indigenistas que efetivaram uma política 

linguística em prol da LP no Brasil. Nosso objetivo é contextualizar a história de formação da 

comunidade Tapuia na segunda metade do século XIX e a construção de sua situação 

etnocultural e linguística como parte de um processo de colonização do ser que resulta da 

política indigenista do Diretório dos Índios (1757), com a implantação de práticas de 

colonização e civilização dos “selvagens” nos aldeamentos goianos. O ideal do monolinguismo 

em LP nesse processo foi e é uma poderosa estratégia de dominação e opressão para as 

comunidades indígenas e seus descendentes, os quais hoje ainda precisam lidar com os 

julgamentos negativos em relação ao uso dessa língua.  

Ainda nesse capítulo, colocamos em foco as lutas históricas vividas pelos Tapuia no 

século XX em função dos interesses fundiários, ressaltando os interesses políticos e econômicos 

que estão por trás do argumento da não indianidade. Discutimos também o conflito dos Tapuia 

com sua identidade indígena que se forja em um contexto de opressão fundiária e 

questionamentos identitários, criando condições para o fortalecimento/surgimento de atitudes 

negativas e o enfraquecimento de atitudes que já se mostravam positivas. 

No segundo capítulo, como relacionamos as atitudes dos Tapuia ao processo de 

formação superior vivido por seus professores, entendemos ser relevante expor e discutir a 

proposta pedagógica da licenciatura em Educação Intercultural, uma vez que nossa 

argumentação se fundamenta a partir de sua práxis educacional; prática que se constitui em um 

pensamento pedagógico de contracorrente do que estamos habituados a realizar em nossas 

escolas e na academia, necessitando então de ser compreendida em suas singularidades para 

entender não somente a interpretação que tecemos sobre as atitudes dos Tapuia, mas também o 

processo de pesquisa em si realizado na e com a comunidade Tapuia. 

Inicialmente, discorremos sobre o contexto político-social do século XX que favoreceu 

o surgimento de propostas de educação diferenciada para os povos indígenas na América 
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Latina, entre elas, a licenciatura em Educação Intercultural na UFG. Depois, fazemos uma 

discussão da proposta pedagógica do curso de Educação Intercultural do Núcleo Takinahakỹ 

de Formação Superior Indígena da UFG, focalizando as suas bases epistemológicas e políticas, 

seus princípios pedagógicos e as ações interculturais e transdisciplinares promovidas tanto na 

UFG quanto nas Terras Indígenas das comunidades com alunos na licenciatura.  

No terceiro capítulo, relatamos nossa vivência em campo com os Tapuia e apresentamos 

os procedimentos metodológicos que foram utilizados na realização da pesquisa.  

Considerando a perspectiva qualitativa deste estudo, procuramos tecer uma descrição, 

narração e argumentação de nossa experiência na prática de pesquisa em si, elucidando como 

iniciamos e realizamos nossos estudos na e com a comunidade indígena Tapuia no contexto de 

formação superior de seus professores. Para isso, em muitos momentos no texto, acreditamos 

que ser mais detalhistas nas impressões do que observamos faria jus à proposta de trabalho, a 

fim de que nossa interpretação possa proximamente representar o que vivenciamos e sentimos 

durante o estudo.  

No quarto capítulo, debatemos a entrada desses professores na licenciatura, suas 

expectativas e percepções sobre as ações desenvolvidas no curso, procurando ressaltar o 

encontro desses docentes com uma proposta pedagógica de problematização que possibilitou 

um espaço de discussão, de reconhecimento e valorização das demandas indígenas a partir da 

voz do próprio índio. E, por fim, discutimos os impactos que observamos na comunidade 

Tapuia decorrentes da atuação dos professores Tapuia no contexto de suas pesquisas e outras 

práticas pedagógicas durante sua formação. 

No último capítulo, elaboramos uma argumentação sobre o conceito de atitude e 

tecemos uma interpretação sobre as atitudes dos Tapuia em relação à sua identidade indígena, 

com a compreensão (a) de que estes, no contexto dos interesses fundiários, passam por um 

processo de transformação como sujeitos sociais em construção em sua luta e resistência às 

invasões e opressões no Carretão; (b) de que convivem com o discurso da não indianidade que 

estabeleceu uma opressão psicológica e social nesse povo, tendo esta relação com suas atitudes 

etnolinguísticas; e (c) de que, a comunidade, por meio da ação dos professores-pesquisadores 

Tapuia em formação, vem se conscientizando, nos termos de Paulo Freire, de sua realidade de 

opressão histórica, havendo a valorização de sua identidade diferenciada, a melhora em sua 

autoestima e um movimento positivo em suas atitudes etnolinguísticas.  
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1 O POVO TAPUIA DO CARRETÃO: HISTÓRIA E CONFLITOS  

 

 

Nosso objetivo, neste capítulo, é apresentar o povo Tapuia e sua história no contexto 

das políticas indigenistas que efetivaram uma colonização cultural e linguística em terras 

brasileiras, ressaltando os conflitos territoriais e identitários vividos por esse povo durante seu 

movimento em defesa de suas terras no Carretão e o processo de reconhecimento instaurado 

pela FUNAI no final do século XX.  

Partimos do entendimento de que a situação etnocultural e linguística da comunidade 

Tapuia é resultado de um processo de escolarização nos séculos XVIII e XIX (civilização e 

cristianização, via catequese realizada nos aldeamentos) e outras práticas colonizadoras a 

serviço do projeto colonial e depois provincial, as quais subalternizaram e dizimaram culturas 

e línguas indígenas no contexto dos aldeamentos goianos, construindo um sujeito 

desindianizado e com atitudes negativas em relação à sua identidade e ao seu próprio status na 

sociedade (REZENDE, em exposição oral); para depois, a partir do século XX, a sociedade 

branca exigir o uso de uma língua indígena como condição social para o reconhecimento de ser 

indígena, conforme argumenta o professor Welington Brandão.  

Esse panorama nos ajuda a compreender a história de pertencimento do Tapuia ao 

território de seus antepassados e a sua situação etnocultural e linguística em pleno século XX 

no contexto do conflito fundiário, momento histórico em que iniciam os questionamentos 

identitários, podendo assim analisar com mais propriedade as atitudes desse povo em relação à 

sua identidade indígena; atitudes marcadas pelo sentimento de pertencimento à identidade 

indígena Tapuia, como também pelos conflitos e cobranças históricos vividos e memorizados 

em suas terras com fazendeiros, posseiros e a própria comunidade envolvente nos séculos XX 

e XXI.  

Nesse contexto, compreendemos que os conflitos (territorial, identitário e linguístico) 

vividos pelos Tapuia fazem parte de um projeto de colonização do ser iniciado em 1788, quando 

indígenas de diferentes etnias foram aldeados no aldeamento Pedro III (no vale do São Patrício 
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em Goiás), vivenciando um período de contato intenso entre povos de culturas e línguas 

diferentes, mas sendo obrigados a negá-las e silenciar sua língua em favor da LP, cumprindo as 

determinações de uma política linguística homogeneizadora do estado português, estabelecida 

no Diretório dos Índios (1757) e, no decorrer da história brasileira, mantida por outros 

documentos, como o Decreto 426 (1845) e a Constituição Federal (1988) com a oficialização 

da LP. 

 

1.1 UMA CONTEXTUALIZAÇÃO HISTÓRICA DO POVO TAPUIA DO CARRETÃO 

 

O povo Tapuia da Terra Indígena Carretão é herdeiro dos povos indígenas aldeados em 

Pedro III (ou Carretão), aldeamento fundado em 1788 durante a política indigenista 

implementada pelo Diretório dos Índios5 (1757) e Instruções6 (1771) dirigidas especificamente 

à Capitania de Goiás. Seu território indígena localiza-se a cerca de 270 km de Goiânia7, capital 

de Goiás, como podemos visualizar no caminho traçado no mapa abaixo.  

 

                                                           
5 Diretório que se deve observar nas Povoações dos Índios do Pará, e Maranhão, enquanto Sua Majestade não 

mandar o contrário (1757). Disponível em: http://www.nacaomestica.org/diretorio_dos_indios.htm. 
6 Instruções de Martinho de Melo Castro (Secretário da Corte de Portugal), enviadas ao então Governador da 

Capitania de Goiás, José de Almeida Vasconcelos de Soveral e Carvalho em 1771 (governou de 1772 a 1778). 

(ALENCASTRE, 1979). 
7 Via GO-080 e BR-153, passando por Rubiataba e Nova América. 

Mapa 1 - Percurso de Goiânia até a Terra Indígena Carretão. 

Produzido pela pesquisadora no Google Maps. 

http://www.nacaomestica.org/diretorio_dos_indios.htm
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A Terra Indígena está dividida em duas glebas não contínuas: Gleba I ou Carretão I com 

1.666 hectares, nos municípios de Rubiataba e Nova América, e Gleba II ou Carretão II com 

77 hectares, no município de Nova América. Esse território não representa nem um terço das 

terras do aldeamento, segundo relato do Cacique Dorvalino Augusto da Silva.  

 

 
Mapa 2 - Terra Indígena Carretão (Glebas I e II), elaborado pela FUNAI. 

Fonte: JOSÉ NETO, 2004. 
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Conforme a historiografia e os relatos dos Tapuia, essa área entre as duas glebas também 

lhes pertencia, sendo a área onde ficava a sede do Pedro III, mais especificamente às margens 

do Rio Carretão ou São Patrício, hoje então fora das terras demarcadas8.  

O Diretório dos Índios (1757) e as Instruções (1771) são documentos da política 

indigenista que determinaram medidas, como a fundação de novos aldeamentos, para colonizar 

e civilizar, por meio da suavidade e persuasão, o grande contingente de indígenas que ainda 

permaneciam livres pelo interior da Colônia e impossibilitavam os planos de ocupação e 

exploração do governo colonial para essa porção de terra. Disso, podemos compreender que a 

política de aldeamento foi uma resposta à resistência desses nativos à violência do branco 

colonizador.  

Como explica a professora Tânia Rezende, em exposição oral, os aldeamentos são a 

própria política de colonização, sendo um espaço de luta, de disputa e de interesses político-

financeiros. Devem ser vistos como algo concreto que materializou o pensamento da época por 

meio de suas práticas, uma política concreta de subjugação de seres humanos que ocorreu no 

próprio viver dos povos aldeados. 

O Pedro III foi construído, nesse contexto, justamente, para aldear índios da etnia 

Xavante que “atacavam” povoações do norte da Capitania. Sua construção foi uma resposta 

efetiva às “hostilidades” e “problemas” causados por essa etnia aos colonos brancos de Crixás, 

Pilar, Tesouras e Amaro Leite.  

É importante lembrar que as políticas indigenistas sempre foram muito ambíguas, ora 

defendiam, ora deixavam desguarnecidos os povos indígenas (CHAIM, 1974), o que 

possibilitou desde cedo a criação de um discurso em que o índio é tido como violento, traiçoeiro, 

hostil, a procura de justificar o mesmo comportamento contra ele, podendo o colonizador então 

em muitas situações escravizar, assassinar, violar de forma legitimada, por mais que não 

fossem éticas tais ações, as quais aos poucos se naturalizam (MALDONADO-TORRES, 

2007).  

Outras etnias estiveram também aldeadas9 em Pedro III, os Kayapó, inimigos dos 

Xavante e etnia do índio civilizado que persuadiu alguns Xavante a aceitarem a subjugação aos 

                                                           
8 Discutiremos a questão fundiária no item 1.3. 
9 De acordo com a professora tapuia Eunice Rodrigues (2011), a antropóloga Rita Heloisa de Almeida lhe disse 

em conversa pessoal que os Xerente podem ter passado por Pedro III como visitantes. A presença deles no 

aldeamento, conforme a professora, não é um consenso entre as antropólogas Marlene Moura e Rita H. de Almeida. 
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colonizadores brancos, e os Karajá/Javaé. Ainda estiveram no Carretão negros escravos fugidos 

de fazendas da região, famílias de colonos brancos e funcionários do governo (CHAIM, 1974; 

MOURA, 2002, 2008a). Esse aldeamento sobreviveu até o final do século XIX, ao contrário de 

muitos outros que se desestruturaram ou foram extintos.  

Em sua passagem por Pedro III, em 1819, o viajante Pohl (1976) registrou somente 227 

índios (incluindo crianças) no aldeamento, mas afirmando que inicialmente “a povoação foi 

habitada por 3.500 índios trazidos dos rios Araguaia e Tocantins; mas a maioria deles faleceu 

pouco depois de instalada” (p. 181). Pohl registrou ainda relato do Capitão dos índios sobre os 

maus tratos, os trabalhos pesados e as fraudes cometidas contra eles, relacionando essas práticas 

ao contingente de índios que voltavam para sua vida nômade, apesar de já batizados. Em 1824, 

Cunha Mattos (1979) contabilizou 199 pessoas morando no Carretão, porém fazendo alusão a 

3.500 Xavante e Javaé que estiveram ali subjugados, mas foram quase todos dizimados por um 

ataque de sarampo, tendo aqueles que escaparam de tal doença fugido para os bosques da 

região. A antropóloga Lazarin (1985) explica que a maioria dos Xavante fugiu do Carretão 

antes mesmo do final do século XVIII, tendo muitos realizado a travessia do Rio Araguaia e se 

instalado perto do Rio das Mortes em Mato Grosso, onde hoje vivem Xavante oriundos de 

Goiás.  

Apesar dos poucos índios que ficaram ali no início do século XIX, alguns apontamentos 

em relatórios provinciais até 1894 demonstram que Pedro III ainda era um aldeamento relevante 

no norte da Capitania por todo esse século, não somente em função dos indígenas já aldeados 

em processo de civilização e dos Xavante livres que ainda estavam na região, mas também 

porque, estando no caminho que levava ao rio Araguaia, funcionava como “um entreposto aos 

viajantes para abastecimento e contratação de serviços de remeiros, carregadores e guias 

índios”, justificando provavelmente sua existência até a segunda metade do século quando 

surge o Tapuia (LAZARIN, 1985; ALMEIDA, 2003, p. 13). 

A genealogia dos Tapuia é traçada por Simeão Borges10, liderança Tapuia, em 

depoimento à antropóloga Rita Heloisa de Almeida Lazarin11 na década de 1980, ao lembrar de 

seus antepassados como sua mãe Maria Raimunda (Xavante-Javaé), sua tia Maria do Rosário 

(Kayapó) e seu avô José Aguiar (Xavante).   

                                                           
10 Os Tapuia se referem a ele por Velho Simão. 
11 Antropóloga da Funai responsável pelo estudo antropológico no processo de investigação sobre a identidade 

étnica dos Tapuia realizado em 1980. 
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Foi a partir de relatos assim e de registros em documentos, que se chegou às duas índias, 

Maria Raimunda e Maria do Rosário, as quais se casaram com dois negros de fazendas da região 

de Pilar de Goiás, surgindo, na segunda metade do século XIX, o Tapuia, uma miscigenação de 

diferentes etnias indígenas e diferentes raças (LAZARIN, 1985; ALMEIDA, 2003; MOURA, 

2008a).  

Sobre a situação sociolinguística do povo Tapuia no final do século XIX, é possível 

fazer algumas inferências considerando os relatos feitos por anciões na década de 1980. Em 

conversa com a antrópologa Rita Heloisa de Almeida (2003), Simeão Borges, falecido na 

década de 1980, com cerca de 97 anos, faz referência ao uso da língua indígena depois de 

indagação da pesquisadora:  

 

R: Quando o senhor conseguiu regularizar as terras, ficou tudo mais tranqüilo, o 

senhor passou a ensinar os costumes antigos dos seus avós, a língua, festas... 

S: É, sim senhor, pois é, é justamente, esse eu não puxei por isso, ainda disse eu 

coloquei esse, mas eu não puxei por isso. É tudo acostumado a conversar, negócio 

de língua é enrolar [ri]. Isso, eu não puxei por esse, não senhora. Eu sei de alguma 

que minha mãe ensinou. (ALMEIDA, 2003, p. 45-46). 

 

Simeão, filho da índia Maria Raimunda (Xavante-Javaé), lembra em seus relatos que 

tinha conhecimento de algumas palavras, mas que se esqueceu com o tempo; e, quando 

indagado se alguém de sua família se interessou em conhecer uma língua indígena, respondeu 

o seguinte: 

 

S: Nada, ninguém mais puxou mais por isso né, se acostumou na língua portuguesa, 

ninguém mais importou com língua de índio. Algumas palavras às vezes eu lembro, 

nome, deferente. A gente vai ficando velho, vai esquecendo, não é. (ALMEIDA, 

2003, p. 46). 

 

Em seu trabalho monográfico, a professora Tapuia Maria Aparecida de Lima (2012) cita 

um relato do Tapuia José Belino do Rosário (já falecido) dizendo que sua mãe (Maria Alcântara 

– filha única) e sua avó materna (Maria do Rosário – Kayapó) sabiam falar “a língua indígena”:  

                                              

Minha mãe sabia falá a língua indígena que aprendeu com a minha avó Maria do 

Rosário, mas, como nóis ficou aqui sozinho e precisou sair pra trabalhá  nas 
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fazendas  onde ninguém  falava esta língua  só a mãe  falava  e eu não dei tanta 

importância em aprender e foi se esquecendo, mais  até pouco  tempo eu lembrava 

de algumas palavras que minha [mãe] me ensinou. (LIMA, 2012, p. 22). 

 

Não é possível, evidentemente, confirmar tais informações, mas esses relatos 

representam na memória desses descendentes dos aldeados no Carretão a lembrança de talvez 

uma língua indígena ainda falada ou lembrada por suas mães e a avó de José Belino. Entretanto, 

independente dessa confirmação, no percurso histórico de transformação da estrutura étnica e 

cultural de cada povo indígena aldeado em Pedro III, as práticas de colonização etnocultural e 

linguística implementadas, como a catequese, evidentemente, foram decisivas para que no final 

do século XIX a geração de Simeão já crescesse falando unicamente português, como ele 

mesmo relata a Almeida (2003). Enfim, a geração mais velha dos Tapuia contatada pela 

antropóloga em 1980 não conheceu outra língua senão a LP.  

Para compreendermos politicamente a força da LP como língua materna dos Tapuia 

antes do século XX e a base ideológica dos próprios argumentos de que os Tapuia não são 

índios porque são miscigenados e não falam uma das línguas de seus antepassados, elaboramos 

uma reflexão sobre as políticas indigenistas em defesa de um estado moderno e capitalista e 

suas respectivas políticas linguísticas em prol do monolinguismo em LP, procurando 

contextualizar suas práticas colonizadoras no espaço do aldeamento Pedro III.  

 

1.2 AS POLÍTICAS INDIGENISTAS NO ESTADO BRASILEIRO (XVIII, XIX E XX): EM 

BUSCA DE MAIS COMPREENSÃO SOBRE A IDENTIDADE ETNOLINGUÍSTICA DO 

POVO TAPUIA 

 

No século XVIII, Portugal passava por uma crise econômica e também política, 

enfrentando entre outros problemas: a submissão econômica e comercial à Inglaterra, o declínio 

da mineração em terras brasileiras, não podendo mais contar como antes com o capital do 

minério suficiente para quitar seus credores, a ameaça da Espanha de invadir suas terras e os 

interesses de ingleses e franceses nas riquezas da Colônia (MELO, 2008). Com a crise 

mineradora em diferentes regiões da Colônia, o estado português se viu “diante de uma situação 

que afetava profundamente a economia global do reino” (MELO, 2008, p. 34).  Esses problemas 
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serviram de incentivo para Marquês de Pombal traçar um plano de civilização que contasse com 

a “contribuição” do indígena brasileiro.  

Os indígenas, então, de um entrave desnecessário passam a ser vistos como uma solução 

com sua mão-de-obra barata para as atividades produtivas e um contingente de pessoas 

relevante para povoar o interior do país necessitado de desenvolvimento e de garantias de posse 

das terras brasileiras a Portugal, ou seja, como “instrumento de primeira necessidade para o 

progresso da colônia” (MELO, 2008, p. 90). É em meio a esse objetivo político e econômico 

que a política de civilização do Diretório dos Índios é tecida.12  

Com o Diretório dos Índios (1757), define-se uma política indigenista que se inicia com 

uma série de determinações cuja finalidade era incorporar os indígenas na sociedade civilizada 

como vassalos do rei a exemplo dos brancos. Esse documento se constitui como um dos atos 

discursivos colonialistas da modernidade implementados na Colônia, o qual contribuiu para o 

fortalecimento de um padrão de poder mundial que já estava sendo tecido desde o século XVI 

– situação interpretada como colonialidade do poder por Quijano (2007). A colonialidade do 

poder se fundou/funda na imposição de uma classificação racial/étnica e operou “en cada uno 

de los planos, ámbitos y dimensiones, materiales y subjetivas, de la existencia cotidiana y a 

escala social.” (QUIJANO, 2007, p. 93).  

No contexto de implementação de uma política de fortalecimento desse padrão de poder, 

o primeiro e principal meio para atingir a civilização e a catequização definido no texto foi a 

introdução da “língua do príncipe” aos povos conquistados para tirá-los da “barbaridade dos 

seus antigos costumes” (Diretório, 1757, 6º §), sendo obrigação dos Diretores de cada 

aldeamento estabelecer “o uso da Língua Portuguesa”, não permitindo que os alunos das escolas 

e todos os índios “capazes de instrução nesta matéria, [usassem] da língua própria das suas 

nações, ou da chamada geral...” (6º §). Ou seja, a proposta de ensino era monolíngue para alunos 

que possuíam diferentes línguas nativas, materializando nessa medida o projeto colonial de 

suplantação das culturas linguísticas dos povos brasileiros, em favor de um ideal linguístico, 

social e político europeu. 

Com isso, materializa-se no discurso do Diretório uma política linguística do Estado 

português em busca do monolinguismo em LP a fim de civilizar os povos nativos da Colônia, 

                                                           
12 O Diretório foi usado inicialmente para os aldeamentos das Capitanias do Pará e Maranhão para índios 

pacificados, sendo em 1758 definido também para as demais Capitanias da Colônia. O alvará de confirmação do 

Diretório para todo território foi assinado pelo Rei Joseph de Carvalho Mello em 17 de agosto de 1758.  



27 

 

refutando as culturas e as línguas autóctones por não representarem a racionalidade do 

colonizador branco; um processo colonizador com o suporte institucional da língua 

(MARIANI, 2003).  

Em meados do século XVIII, a heterogeneidade linguística passa então a ser vista como 

um entrave à política de colonização de Portugal por ser uma barreira aos objetivos de seu plano 

de reestruturação político-econômico. No centro da política linguística implementada com o 

Diretório (1757), o silenciamento (ORLANDI, 1997; MARIANI, 2003) das línguas indígenas 

era então parte importante para que a LP ganhasse força entre os indígenas aldeados, e estes 

fossem civilizados. Ou seja, tal política linguística de combate ao multilinguismo se fez 

necessária porque havia uma situação sociolinguística que não era satisfatória (CALVET, 2007) 

aos propósitos político-econômicos de Portugal.  

Considerando a exposição de Mariani (2003) de que uma política linguística é “um 

conjunto heterogêneo de processos de intervenção sobre as línguas” (p. 78), legitimados por 

meio de determinações oficiais, o Diretório resume uma série de intervenções, como a fundação 

de escolas nos aldeamentos, a catequese que se daria por meio da LP, o ensino das letras, a 

nomeação dos indígenas com nomes cristãos, além da proibição de uso das línguas nativas, as 

quais juntas, e menos de cem anos, suplantaram o uso de diferentes línguas indígenas dando 

lugar ao uso da LP.  

Como medida política do estado português, o ensino da LP fez parte de uma política 

linguística nos termos de Calvet, sendo uma “Determinação das grandes decisões referentes às 

relações entre as línguas e a sociedade” (2007, p. 11), como “um conjunto de escolhas 

conscientes referentes às relações entre língua(s) e vida social.” (CALVET, 2002, p. 145), as 

quais ocorreram em busca de uma realidade linguística que iria favorecer a estrutura social, 

política e econômica que se enquadrasse no modelo de sociedade civilizada e capitalista 

(GARCÉS, 2007).  

Nesse sentido, podemos então vê-la como uma política de identidade investida de uma 

ideologia (RAJAGOPALAN, 1998) europeia prescrita para os indígenas brasileiros, por 

objetivar a elaboração de sujeitos que atendessem às necessidades imediatas do Estado 

português.  

A exigência de uso da LP na Colônia fortaleceu assim a ideologia colonial eurocêntrica 

e sua relação formal de poder com os colonizados, que promulgava um único modo de ser e ver 

o mundo através do pensamento do branco europeu, o qual vivenciava  naquele momento o que 
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Weber explica, segundo Boaventura Santos, como “um complexo processo de passagem de 

particularismos contextualizados [na Europa, evidentemente] a universalismo sem contexto...” 

(1993, p. 39); e isso começava pela língua, uma vez que ao “substituir” as línguas dos índios 

pela língua do branco, a visão de mundo “selvagem” seria deslocada, criando condições para a 

civilização dos indígenas.  

Essa determinação foi central no projeto de colonização do ser e dos seus saberes, pois 

promoveu uma outra identidade (etno-cultural) no território nacional, sendo ainda fundamental 

no processo de invisibilização dos indígenas sobreviventes em meio à sociedade que se formou 

no interior com a ajuda dos aldeamentos (KARASCH, 1992) nos séculos XVIII e XIX, como 

vemos ocorrer com os Tapuia em Goiás.  

Ao ensinar a LP, exigindo o silenciamento das línguas nativas, dar nomes europeus e 

cristãos aos indígenas, ensinar a eles hábitos da sociedade branca - como se vestirem, morarem 

em casas semelhantes às casas europeias-, além de promover a miscigenação étnica, o governo 

colonial iniciou então um processo de colonialidade do ser, impondo o habitus europeu como 

norma (GARCÉS, 2007) a todos os povos aldeados, impulsionando a incorporação dos 

indígenas aldeados à sociedade “branca” que se formava.  

Essas práticas materializam a política assumida em relação à situação de diversidade 

cultural e linguística, a política de apagamento, e não de convívio e valorização equitativa das 

diferenças. Decide-se conforme os interesses político-econômicos individuais, e não os 

interesses sócio-culturais das coletividades, dos grupos e suas especificidades intersubjetivas, 

sociais e culturais. Trata-se de uma relação de poder, de como manter esse padrão de poder e 

exploração dos bens materiais e imateriais dos indígenas diante de valores da cultura 

minorizada ainda permanente e forte na estrutura social.  

Epistemicamente, houve então a subalternização das línguas e conhecimentos dos povos 

colonizados, sendo toda diferença que representasse o colonizado tida como negativa, inferior. 

Sobre essa questão, Garcés (2007) explica que “a colonialidade do poder tem criado um tipo de 

diferença que é colonial e que permite a reprodução dos mecanismos de subalternização das 

populações, instituições, práticas, conhecimentos, línguas e saberes...”, sendo esse um 

mecanismo praticado desde o século XVI. Nesse contexto ideológico, entendemos ser esta a 

base epistêmico-histórica de formação e fortalecimento das atitudes coloniais e colonizadoras 

dos povos indígenas em relação à sua identidade, como a atitude negativa do Tapuia em relação 

à sua identidade deteriorada (GOFFMAN, 2004). 
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Entendemos assim que o poder econômico e político adquirido pela Europa com a 

conquista da América no século XVI permitiu a ela impor desde então “su habitus como norma, 

idea y proyecto universal para todos los pueblos del mundo.” (GARCÉS, 2007, p. 220), tendo 

esse projeto ocorrido por meio das ações e práticas colonizadoras nos aldeamentos em geral, 

no plano econômico, político, religioso, epistêmico, linguístico, entre outros 

Para avançar nas questões econômicas e políticas, houve então a colonialidade do ser 

ao se opor a razão do colonizador a uma não-razão do colonizado, de forma que, assim como 

os negros de Fanon ([1952] 2008), os indígenas daqui “tiveram de se situar diante de dois 

sistemas de referência.”, em um processo no qual “Sua metafísica, ou menos pretensiosamente, 

seus costumes e instâncias de referência foram abolidos porque estavam em contradição com 

uma civilização que não conheciam e que lhes foi imposta.” (p. 104).  

Considerando assim a ideologia fundante, especificamente, da política linguística em 

busca do monolinguismo, de dentro do pensamento etnocêntrico e eurocentrado, as línguas dos 

nativos da Colônia eram tidas como línguas de selvagens, de pagãos, que não tinham uma 

história, uma escrita, uma literatura nos moldes do pensamento racional europeu. Essas línguas 

representavam uma condição de vida muito ligada à natureza, de uso da mesma para as 

atividades corriqueiras da vida indígena na Colônia. Já a LP representava a história, a ciência e 

o poder de um povo colonizador e forte, capaz de pensar corretamente, racionalizar; uma língua 

usada para escrever tratados, leis, regimentos e literatura clássica.  

Esse conflito de poder no plano linguístico e também no identitário foi/é fundamental 

para que muitos indígenas convivessem, e muitos ainda convivem, com um forte conflito 

identitário e atitudes negativas em relação a ser índio no contexto dos séculos XX e XXI no 

Brasil. 

Especificamente em terras goianas, as orientações explicitadas no Diretório e nas 

Instruções de 1771 representam fundamentalmente a ação civilizatória da Coroa para o século 

XVIII na Capitania de Goiás, na tentativa de colocar em prática essa política colonial de 

apagamento dos saberes outros (CASTRO-GÓMEZ & GROSFOGUEL, 2007) que interferiam 

na política portuguesa de desenvolvimento econômico.  

No contexto do aldeamento Pedro III, por meio de diferentes práticas colonizadoras, 

compreendemos que o aprendizado dos hábitos do colonizador foi se efetivando, e, como uma 

necessidade de primeira ordem, como dizia o texto do Diretório (1757), a LP logo tomou os 

espaços de comunicação entre índios e colonizadores e entre os próprios índios, como se conclui 

a partir dos relatos do viajante Pohl (1976), que esteve em Pedro III em 1819. 
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A partir de Pohl, podemos dizer que, nesse ano, já havia um maior uso da LP no 

Carretão, na Capitania de Goiás, em detrimento das línguas nativas dos aldeados, apesar de seu 

texto dar indício de um estado de bilinguismo no início do século XIX, quando escreve que 

“Até a própria língua [os indígenas] parece quererem esquecer” (POHL, 1976, p. 181).  

Há a descrição também de uma prática cultural e religiosa por parte dos aldeados que 

reflete as exigências da política indigenista pombalina, com indígenas usando roupas, mulheres 

índias usando mantos azuis para irem à igreja e muitos se confessando com um vigário que 

morava na aldeia e celebrava missa na igreja do aldeamento. Ao iniciarem o dia de trabalho, 

todos rezavam “a oração da manhã” em frente à casa do administrador. Segundo Alencastre 

(1979), depois da fundação de Pedro III, o padre de Crixás esteve no Carretão batizando 412 

crianças Xavante. Em todas essas práticas religiosas, evidentemente, o uso da LP se fazia 

presente de algum modo e em algum grau, na interação e nas orações e cânticos ensinados pelos 

religiosos.  

Não há nos textos dos viajantes e na historiografia até então pesquisados dados 

explícitos sobre o funcionamento de uma escola no Carretão, mas, considerando a uniformidade 

das práticas colonizadoras descritas para os aldeamentos, os relatos de Pohl (1976), a presença 

de padre ali pelo menos até 1835 e as informações sobre catequese nos Relatórios Provinciais 

de meados do século, é de se pensar que algum processo de escolarização foi implementado por 

algum religioso em Pedro III.  

Dados de Relatórios Provinciais também evidenciam um trabalho com catequese na 

primeira metade do século XIX no Carretão, mas sem informações específicas sobre a questão 

cultural e linguística. Em 1835, há o relato de transferência do pároco do Carretão para Salinas 

em função do despovoamento em Pedro III (JARDIM, 1835 apud LAZARIN, 1985)13, 

confirmando no mínimo a presença constante de uma figura tutelar, religiosa até aquele 

momento no Aldeamento; há ainda sugestão de nomeação de novo diretor em 1842 para 

continuar o serviço de catequese e civilização dos índios que ainda estavam em Pedro III, 

informação que pressupõe (a) a execução anterior dessa política no Carretão, muito 

provavelmente prejudicada com a transferência do pároco e (b) a intenção de dar continuidade 

na catequese. Essa sugestão de nomeação do Diretor se deu ainda em meio a uma discussão da 

importância do Carretão como aldeia oficial no relatório provincial de 1842, considerando que 

as despesas com catequese na aldeia eram baixas e que os índios que estavam ali tinham 

                                                           
13 Relatório Provincial do Presidente José Rodrigues Jardim de 1º de agosto de 1835. 
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parentesco com os Xavante, que ainda “aterrorizavam” povoados e fazendas na Província 

(AZEVEDO, 1842 apud LAZARIN, 1985)14.  

Dados sobre o funcionamento da aldeia também nos são importantes para visualizarmos 

diversas práticas colonizadoras ali implementadas que materializaram a relação de poder entre 

colonizadores e colonizados de que fala Maldonado-Torres (2007). Segundo relato do viajante 

Pohl (1976), os índios trabalhavam os 3 primeiros dias da semana para o Rei (das 8 às 11 horas) 

(os homens nas roças de milho, mandioca, tabaco, algodão e feijão; já as mulheres fiavam 

algodão). Nos outros dias da semana e nos horários vagos eles pescavam, caçavam e/ou 

trabalhavam em suas plantações e cuidavam de seus rebanhos de gado. Ou seja, os hábitos do 

branco estavam bastante assimilados por parte dos aldeados em Pedro III, e isso se deu em 

muito por meio da força, da coerção (física e psicológica) e de execução de práticas que levaram 

os aldeados a aprender o jeito de ser do branco.  

Esses relatos demonstram que, em pouco tempo, se efetivou a subjugação das culturas 

indígenas nesse aldeamento, evidentemente, pela força da política de aldeamento na 

desestabilização das diferentes culturas indígenas que ali se encontravam (Xavante, Kayapó e 

Karajá/Javaé) com suas diferentes línguas, promovendo a reelaboração da identidade linguística 

desses índios e seus descendentes, fortalecendo a política do monolinguismo em LP e da 

descaracterização étnico-cultural das etnias no contexto da política indigenista do período.   

E, apesar da extinção do Diretório dos Índios em 1798, esses dados históricos sobre o 

funcionamento do aldeamento Carretão demonstram que o objetivo central da política de 

aldeamento pombalina se manteve pelo século XIX, com a diversidade étnica e cultural dos 

indígenas do interior de Goiás sendo combatida por meio da catequese e ensino das primeiras 

letras. 

Nesse século XIX, a política do monolinguismo em LP iniciado pelo Estado português 

foi seguida e reforçada no contexto do Brasil Imperial independente politicamente de Portugal. 

Isto é, o monolinguismo seria uma estratégia política fundamental nesse momento para o 

fortalecimento do estado nacional que se formava e não mais para o Estado português como no 

século XVIII. Assim o ideal de um estado-nação brasileiro falante de português foi fortalecido 

a cada década, com movimentos políticos, sociais e culturais em defesa de uma identidade 

brasileira, de um sujeito nacional.  

                                                           
14 Relatório Provincial do Presidente Santos Azevedo de 1º de junho de 1842. 
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Funda-se um pensamento nacionalista de nossa intelectualidade que se volta então para 

o Brasil, sua história, vida social, econômica e comercial, raça, flora e fauna, e para a figura do 

índio (COUTINHO, 1999) como elemento nacional, em um projeto claro de construção da 

unidade nacional (identidade nacional), mas isso evidentemente continuava a exigir, no 

contexto de uma colonização cultural e linguística que persistia, o combate à diversidade étnica 

e cultural. Com isso, nesse projeto de construção de uma nação homogênea (nem que fosse 

somente no imaginário do cidadão brasileiro que se formava), a integração do indígena à 

sociedade branca foi uma demanda de primeira ordem (SILVA, 1973 apud LAZARIN, 1985).  

Nesse contexto, como cultura nacional, a identidade brasileira estava sendo construída 

partindo da ideia de estado-nação, um conceito inventado justamente 

 

ora para legitimar a dominação de uma etnia sobre as demais, ora para criar um 

denominador sócio-cultural comum suficientemente homogêneo para poder funcionar 

como base social adequada à obrigação política geral e universal exigida pelo Estado, 

auto-designado assim como Estado-nação. Este processo de homogeneização foi tanto 

mais necessário quanto mais complexa era a base étnica do Estado. (SANTOS, 1993, 

p. 37). 

 

Disso compreendemos que, no contexto dos esforços políticos do século XIX para que 

a identidade brasileira se firmasse como uma unidade, houve um embate constante do Estado 

com as comunidades indígenas, cuja existência instalava a alteridade a todo momento em 

confronto com a noção de identidade una para o brasileiro. Isto reflete o argumento de Hall 

(2011) de que as identidades nacionais acabam por não subordinar todas as formas de diferenças 

e também não estão livres de contradições, já que a alteridade se mostra e está a todo momento 

confrontando a unidade imaginada.   

A fim de regular essa alteridade a seu favor, em meados do século, uma nova legislação 

indigenista do governo central é definida, depois de décadas sem nenhuma ação efetiva nesse 

sentido.  

O Decreto 426 que contém o Regulamento acerca das Missões de catechese, e 

civilisação dos Indios (1845) foi redigido em resposta aos “problemas” provocados pelos 

indígenas no interior do Império brasileiro, prejudicando o projeto de desenvolvimento e 

unidade nacional em crescimento, como: conflitos entre colonos e indígenas, a necessidade de 

civilização destes e sua sedentarização para desocupar territórios produtivos importantes e 

necessidade de mão-de-obra para a agricultura (ROCHA, 1988). 
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Tal documento traduz um projeto de civilização e de religião cristã (a cristianização) em 

busca da civilização dos indígenas pelo interior do país. No contexto da política indigenista nele 

traçada, “esperava-se a inserção dos índios no movimento geral de progresso e civilização”, 

sendo que “o ideal de ‘civilização’ daquela época correspondia a uma irrestrita europeização.” 

(ROCHA, 1988, p. 36), uma vez que, apesar da independência política e do pensamento 

nacionalista, o ideal cultural (e linguístico) era Portugal. Havíamos então nos tornado 

independente politicamente de Portugal, mas, como argumenta Maldonado-Torres (2006), 

estávamos “colonizados por fuerzas económicas” e, entendemos, principalmente “por 

estruturas epistemológicas y simbólicas” (p. 176) ao reproduzir aqui, uma terra que sempre 

viveu um estado pleno de diversidade étnica e cultural, o paradigma da homogeneidade do 

colonialismo europeu. 

Isto inicialmente demonstra uma das “aparentes” contradições da política imperial que 

promulgava a elaboração de uma identidade brasileira com uma valorização do que era nativo, 

mas se espelhava na cultura do branco português. Contudo, são discursos e decisões políticas 

que se contextualizam em um cenário econômico e epistêmico colonizador histórico. Nesse 

século, não só os indígenas, mas também os estrangeiros foram repreendidos e/ou perseguidos 

em relação ao uso de suas línguas maternas, fortalecendo a política monolíngue brasileira 

(OLIVEIRA, 2009).  

Em termos de práticas colonizadoras, a “fórmula” para a civilização continuava sendo 

o uso da catequese nos aldeamentos, auxiliada pelo ensino das primeiras letras e o aprendizado 

de ofícios, que já fazia parte do discurso do Diretório (1757) e das Instruções (1771), 

transformando a população indígena aldeada em “instrumentos” da riqueza e do progresso para 

a Província brasileira, ao tê-los como mão-de-obra substituta à dos negros (ROCHA, 1988). A 

dominação material e simbólica se iniciava pela LP e por diversas práticas sociais até então 

estranhas ao nativo brasileiro. Nesse sentido, em termos linguísticos, podemos dizer que as 

escolas nos aldeamentos tinham o papel de impor usos linguísticos em LP, destruindo a 

expressão linguística do nativo brasileiro e ainda criar uma “comunidade de consciência” 

(BOURDIEU, 1998) a fim de fortalecer a ideia de um estado nação brasileiro unificado. 

Nesse sentido, a unificação do mercado linguístico significou o estabelecimento entre 

muitos do que era/é o legítimo, fortalecendo a distinção e a exclusão social. De dentro de uma 

política da colonialidade do poder e do ser, já no Brasil Imperial, esse processo de unificação 

se fortalece no contexto de uma política em defesa de uma língua nacional que veiculasse os 
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significados que pudessem formar e reformar as estruturas mentais por meio das práticas 

linguísticas do homem brasileiro, com a interesseira compreensão de que as línguas nativas 

(indígenas) não estavam providas de condições sistêmicas de atender à comunicação dessa 

sociedade (BOURDIEU, 1998). Para que isso ocorresse, era preciso unificar o mercado 

linguístico. Por isso esse sociológico argumenta que 

 

A língua oficial está enredada com o Estado, tanto em sua gênese como em seus usos 

sociais. É no processo de constituição do Estado que se criam as condições de 

constituição de um mercado linguístico unificado e dominado pela língua oficial: 

obrigatória em ocasiões e espaços oficiais (escolas, entidades públicas, instituições 

políticas etc.), esta língua de Estado torna-se a norma teórica pela qual todas as 

práticas linguísticas são objetivamente medidas. (BOURDIEU,1998, p. 32). 

 

Nesse contexto, justifica-se a “instauração de relações de dominação linguística” 

(BOURDIEU, 1998, p. 32), como se naturalizou nas práticas colonizadoras definidas desde o 

Diretório dos Índios (1757), caso contrário, não se teria tal unificação. 

Não temos informações sobre essas práticas no Carretão da segunda metade do século 

XIX, mas dados que as indiciam, como os registros sobre o quantitativo de índios nos Relatórios 

Provinciais citados. Por outro lado, considerando que as primeiras gerações dos Tapuia só 

falavam LP e mantinham práticas sócio-culturais dos brancos (residindo em casas, organizando 

festa religiosa católica, fazendo plantações nas roças e criando animais), como inferimos a partir 

de relatos do Tapuia Simeão Borges em 1980 (ALMEIDA, 2003), vemos que o projeto de 

civilização e cristianização iniciado no século XVIII se deu de maneira profunda, tendo se 

fortalecido no século XIX. Com isso, a situação sociolinguística hoje da comunidade é de um 

povo indígena falante do português tapuia, sua língua materna. 

Com o pensamento de que tudo foi civilização (PAIVA, 1982 apud ROCHA, 1998), 

compreendemos que todas as práticas implementadas no aldeamento do Carretão, nos séculos 

XVIII e XIX, juntas, independente da política indigenista, colaboraram para a homogeneização 

das práticas sócio-culturais e o aprendizado e uso da LP entre os indígenas ali aldeados, em um 

processo de reestruturação dos processos identitários que promoveu o surgimento de outra 

etnia, o Tapuia, que no final do século se constituía como falante da LP, conforme relato de 

Simeão (ALMEIDA, 2003).  
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No Carretão, aqueles que não foram dizimados ou fugiram em resistência às violências 

do colonizador, foram então inseridos ou foram se inserindo na cultura do branco, 

especialmente também pelo incentivo à miscigenação que promoveu a diluição de muitas 

diferenças étnicas e culturais, sendo responsável pela formação do Tapuia. 

Considerando os relatos históricos e as práticas colonizadoras, entendemos ainda que a 

adaptação linguística foi a saída para um contingente de aldeados que se viram no Pedro III 

envolvidos pela cultura do branco por meio da coerção física e psicológica, por ter ocorrido, 

muito provavelmente, o que Monteiro (1999 apud DIAS, 2013) chama de resistência 

adaptativa.  

Nesse espaço de luta e disputa, a resistência (ou como uma forma de confrontação e 

rejeição à violência do colonizador ou como adaptação ao contexto de colonização com suas 

práticas em busca de sobrevivência) e a resiliência (como uma forma de enfrentar uma 

diversidade, sendo capaz de superá-la e sair fortalecido (LUCIANO, 2011)) foram algumas das 

respostas encontradas pelos indígenas desde os primeiros contatos.   

Isso nos leva a pensar nas diferentes razões que provavelmente levaram muitos índios 

a não se expressarem em língua indígena, mas sim em LP. 

No contexto de opressão instalado em Pedro III, por exemplo, o relato de Pohl (1976) 

de que até a própria língua os índios do Carretão parece que queriam esquecer nos faz refletir 

sobre quais motivos levaria alguém “querer esquecer” sua língua materna, a língua que 

aprendeu com os seus parentes, que simbolizava em suas palavras a sua visão de mundo e 

potencializava sua identidade e sua relação com o mundo a sua volta.  

Nesse período, por exemplo, aqueles que sabiam falar a LP e falavam sua língua 

materna e/ou qualquer outra língua indígena eram cobiçados como intérpretes pelos 

bandeirantes, para ajudar na comunicação com as tribos com as quais ainda não haviam feito 

contato, a fim de civilizar mais índios. O viajante Saint-Hilaire (1937), ao escrever sobre sua 

passagem pela Aldeia de Sant’Anna (Capitania de Goiás), relata o encontro com uma índia 

Xacriabá, Dona Maria Rosa, que conhecia a língua de seus antepassados, mas escondia isso de 

todos para não ser obrigada a ajudar na captura de parentes. No seu relato observamos o receio, 

o medo de os homens brancos descobrirem seu bilinguismo:  

 

- Por que o sr. faz questão de conhecer a minha lingua?  
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- Unicamente por curiosidade; pelo mesmo motivo que levou a senhora a me fazer 

perguntas sobre varias coisas que ignorava ainda.  

- São com essas razões que os brancos enganam as pobres pessoas como nós. Eu 

conheço a verdade. Um dos meus compadres, que estava hontem no posto, disse-me 

que se falou muito de mim e que queriam saber si eu falava ainda a lingua, para levar-

me para longe; mas não sei nada e não direi nada. (SAINT-HILAIRE, 1937, p. 277). 

 

... si acontecer alguma desgraça à aldeia, é sobre mim que os outros índios lançarão a 

culpa. (SAINT-HILAIRE, 1937, p. 276). 

 

A partir de situações assim entendemos que o aprendizado do português pelos indígenas 

no Carretão e em todo o território se deu em condições complexas, não tendo ocorrido só pela 

imposição, mas também por uma questão de sobrevivência, de negociação, de estratégia, com 

objetivo de sobreviver àquele ambiente de subjugação e violência e, até mesmo, de ter 

condições para combater a situação de opressão; como também por vontade e iniciativa dos 

indígenas com interesse em incorporar “novos valores e modos de vida” (LUCIANO, 2013). 

Ou seja, o aprendizado também se deu por ser essa língua um atrativo, pois, como defende 

Luciano (2011), a partir de relatos históricos, os modos de vida dos europeus exerciam forte 

sedução sobre os indígenas.  

Considerando, assim, o mercado linguístico que se forjou a partir do Diretório dos 

Índios, utilizando-nos da interpretação de Bourdieu ([1979] 2013) para esse conceito, 

compreendemos que, se então em um primeiro momento se deu a coerção impondo o 

aprendizado de uma língua conquistadora, o uso da LP se generalizou e se reproduziu 

“autonomamente” como língua legítima pelo século XIX. Como afirma este autor, “Toda 

dominação simbólica supõe, por parte daqueles que sofrem seu impacto, uma forma de 

cumplicidade que não é submissão passiva a uma coesão externa nem livre de adesão de 

valores.” (BOURDIEU, [1979] 2013, p. 37), o que para os indígenas de Pedro III e outros nesse 

século não chega a ser, em nosso entendimento, um reconhecimento da legitimidade de fato da 

LP, mas muito mais uma estratégia de sobrevivência. 

No âmbito nacional, como resultado da política linguística do monolinguismo em LP 

para o Brasil, a partir desse século, a população brasileira mais abastada já se via como falante 

de uma única língua, em defesa de uma dita homogeneidade cultural e linguística vivida por 

todos, apesar do grande número de indígenas e suas línguas vivendo por todo o território 

nacional, além de outras nacionalidades com suas línguas.  

Nesse contexto, em meados do século, dá-se outro ato importante na política indigenista 

brasileira, a promulgação da Lei das Terras de 1850, que, entre outras decisões, não permitiu 
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mais o direito de posse das terras das aldeias aos povos que nelas viviam. Essa Lei instituiu 

como devoluta toda terra que não tinha mais índio. E assim muitas aldeias foram extintas com 

a alegação de não haver mais nativos vivendo ali, aproveitando-se da descaracterização étnica 

e linguística promovida pelas políticas indigenistas até então, as quais, objetivamente, 

promoveram uma desindianização dos nativos brasileiros e, consequentemente, a 

invisibilização de seus herdeiros no século XIX. Essa realidade também foi a realidade dos 

Tapuia, mas que se mostrou a essa comunidade somente no início do século XX, como veremos 

no próximo tópico. 

No século XX, dando continuidade ao projeto de nação brasileira, a política indigenista 

até a Constituição Federal de 1988 se estruturava no pensamento assimilacionista dos governos 

anteriores, com a argumentação de que os indígenas eram incapazes de um pensamento racional 

objetivo, mas com condições de evoluir por meio da proteção tutelar do estado e educação. 

Tendo como base um pensamento positivista, entendiam que os índios poderiam se integrar à 

população branca apesar de sua dita inferioridade cultural (ROCHA, 2003). Para isso era 

preciso dar assistência (educação formal em português e ensino de técnicas em geral, em busca 

de promoção social dos índios, entre outras medidas) e proteção, visando à nacionalização dos 

mesmos, ou seja, à incorporação (MOURA, 2008b).  

Nesse contexto político, o estado republicano assume também o monolinguismo como 

um dos objetivos de sua política linguística, promovendo o uso da LP nas escolas indígenas, 

aceitando as crianças fazerem uso de sua língua materna somente no período de alfabetização 

(bilinguismo de transição), com o objetivo de difundir o uso da LP entre os nativos. 

No entanto, fica claro na historiografia e na legislação indígena que o Estado visava, 

com a integração, a emancipação da tutela dos indígenas brasileiro, tornando-os cidadãos como 

qualquer outro, já com a expectativa de poder se dispor das terras tradicionais desses povos 

conforme os interesses fundiários e econômicos, já fortemente anunciados com a Lei das Terras. 

O Serviço de Proteção aos Índios (SPI)15, instituído em 1911, e depois a Fundação 

Nacional do Índio (FUNAI), em 1967, vieram a ser os órgãos responsáveis pela assimilação do 

indígena ao seio da população brasileira. Esses órgãos implementaram então um ensino da LP 

em suas escolas nas aldeias, dando continuidade à política linguística iniciada por Pombal. No 

entanto, veremos no próximo tópico que não atuaram efetivamente no contexto de uma 

                                                           
15 Inicialmente o órgão foi intitulado de Serviço de Proteção ao Índio e Localização de Trabalhadores Nacionais. 
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educação indígena no Carretão, muito provavelmente por considerarem os Tapuia integrados à 

cultura do branco e pelo uso da LP, mas foram acionados em função dos conflitos fundiários 

vividos por esse povo no decorrer do século XX. 

E depois de mais de dois séculos impondo oficialmente a LP aos povos indígenas 

brasileiros, essa política linguística é modificada no contexto dos movimentos indígenas 

fortemente articulados no período que antecedeu a Constituinte de 1988. Nesse século, então, 

se, por um lado, a LP se tornou o idioma oficial do país, por outro, as línguas indígenas 

receberam o reconhecimento oficial e os povos indígenas passaram a ter o direito de educação 

também em língua materna, apesar de esta ser uma realidade ainda hoje almejada em muitas 

escolas indígenas. 

Finalizando este tópico, vemos que a formação da comunidade Tapuia no final do século 

XIX significou que os objetivos da política indigenista pombalina alcançaram muitos dos seus 

objetivos no contexto de um padrão de poder político-econômico de subjugação humana, 

considerando a desestabilização da estrutura étnica e cultural dos grupos aldeados em Pedro III. 

Nesse caso, se o Tapuia tem como língua materna o português tapuia e possui um fenótipo 

afroindígena, é porque a política de colonização se efetivou profundamente nas relações sociais 

e subjetivas vivenciadas no Carretão.  

No século XX, essa situação etnocultural e linguística será motivo de muitos 

preconceitos e discriminações os quais escondem os interesses fundiários de posseiros e 

fazendeiros que invadem as terras do antigo aldeamento Pedro III, dando continuidade ao 

processo histórico de espoliação das terras dos povos nativos pelo interior do país. Veremos 

que os conflitos vividos em função dessa situação deixaram muitos Tapuia insatisfeitos com 

sua identidade. 

Por outro lado, veremos também que a resistência dessa comunidade à política 

indigenista e fundiária por todo o século XX, significa que, apesar das diferentes práticas de 

colonização e subjugação sofridas por muitos no Carretão em diferentes épocas, o ser humano 

se sustenta na luta, no conflito, em busca de sobrevivência para si e para seu grupo de maneira 

a romper com as imposições que lhe são imputadas de forma opressora. Veremos, então, que o 

povo Tapuia supera a cada dia as diversidades e se mantém pronto para um próximo 

enfrentamento, assim como seus antepassados aldeados em Pedro III, os quais resistiram ali até 

o final do século XIX. 
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1.3 O POVO TAPUIA: UMA HISTÓRIA DE LUTA E RESISTÊNCIA  

 

Nas primeiras décadas do século XX, o povo Tapuia que vivia nas terras dos seus 

antepassados como uma comunidade coesa, aparece no cenário documental reclamando das 

invasões de suas terras por fazendeiros. Desfavorecidos pelo processo histórico de 

desindianização e por sua, consequente, invisibilização étnico-cultural, nesse século, esse povo 

passa por outros mecanismos de subjugação, espoliação e exploração em função dos interesses 

fundiários, fortalecidos, veremos, inicialmente pelo discurso de terras devolutas e, 

posteriormente, pelo discurso da não indianidade.  

No século XX, esse contexto político e fundiário cria mecanismos de opressão contra a 

comunidade Tapuia, de maneira que esta se vê perseguida, em sofrimento, com medo e receio 

de estar em suas próprias terras. Já no final do século esses mecanismos se aprimoram por conta 

dos elementos acrescidos pelo processo de reconhecimento identitário iniciado pela FUNAI, 

forjando-se fortemente os questionamentos sobre a identidade indígena dos Tapuia.  

Na primeira metade do século, há políticas de incentivo de migração para Goiás por 

parte dos governos federal e estadual, a fim de ocupar grandes áreas vazias e promover o 

desenvolvimento e progresso nessa região com a expansão da agricultura. No contexto do que 

ficou conhecido como Marcha para o Oeste, a construção de Goiânia (1933), a criação da 

Colônia Agrícola Nacional de Goiás (em 1941) e a fundação de Brasília (em 1960) representam 

motivos para a grande imigração de agricultores para Goiás; motivos que tiveram 

consequências negativas para a comunidade Tapuia, que nas primeiras décadas do século XX 

se viu obrigada a lutar acirradamente em defesa de suas terras. Houve então migrações para a 

área da Colônia (onde hoje fica a cidade de Ceres) e para muitas áreas devolutas próximas às 

terras dos Tapuia (MOURA, 2002), modificando o cenário fundiário local; além de posseiros 

já antigos das terras do aldeamento, que se mantiveram em partes da terra pelo poder político e 

econômico que detinham/detêm em Goiás. 

Esse processo de ocupação das terras do interior do país contou com o auxílio do SPI, 

que nesse início de século representava as ideias da política indigenista republicana. O governo, 

preocupado então com a nacionalização e a integração dos índios à sociedade nacional, tece 

uma política tutelar em busca da evolução dos indígenas, vistos como incapazes de cuidarem 

de si e de contribuírem com o progresso do país e a criação de uma nacionalidade brasileira, 
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enquanto se mantivessem com suas práticas culturais. Por isso, então, o SPI deveria orientá-los 

em direção à civilização por meio de ações desenvolvidas nas suas escolas com o ensino formal 

e aprendizado dos ofícios mecânicos (ROCHA, 2003); por meio de uma educação escolar a 

serviço da integração, ensinava-se a LP em detrimento das línguas indígenas, fortalecendo o 

ideal de unidade linguística.  

No entanto, apesar desse contexto político de atuação do SPI, este órgão não atuou 

diretamente na comunidade Tapuia implementando ações como a educação formal, como já 

dissemos, provavelmente, por entender que essa comunidade já se encontrava integrada à 

sociedade regional, pelo uso da LP e por não apresentarem “traços externos da cultura indígena 

tradicional” (MOURA, 2008b, p. 22). A primeira escola da comunidade foi fundada em 1972 

e seus primeiros professores foram disponibilizados pela FUNAI, mas, conforme os relatos da 

professora Maria Aparecida de Lima, a matriz curricular era a mesma usada nas demais escolas 

da Secretaria Municipal de Educação de Rubiataba, que manteve uma ou duas salas de aula em 

funcionamento até 2004, quando a Escola Estadual Indígena Cacique José Borges foi fundada. 

Por conta das invasões, especificamente, em 1929, alguns Tapuia procuram a Inspetoria 

do Índio do SPI, na Cidade de Goiás, em função da invasão da área da antiga sede do 

aldeamento (localizada entre as duas glebas)16 por parte do fazendeiro Tonico Carvalho, dando 

início a uma história de luta e resistência da comunidade em defesa de suas terras. Nos relatos 

feitos à antropóloga Rita Heloisa de Almeida em 1983, alguns Tapuia fazem referência a idas 

do seu líder Simeão Borges à Inspetoria em Goiás, cobrando providências sobre essa primeira 

invasão. O próprio Simeão, em seu relato feito à antropóloga em 1980, relembra ainda a 

presença na comunidade do inspetor Francisco Mandacaru e de Aristeu Cunha, chefe da 

Inspetoria, no início do século XX.  

Entretanto, com base no estudo bibliográfico, a comunidade na primeira metade desse 

século vivia em suas terras sem a presença efetiva do SPI (LAZARIN, 1985; ALMEIDA, 2003), 

apesar de ser obrigação desse órgão, por exemplo, cuidar para que houvesse escola com ensino 

primário e ensino de ofícios (nessa época não havia escola ainda na comunidade), além de 

garantir a posse das terras aos indígenas.  

                                                           
16 Apesar de aqui estarmos relatando sobre a invasão dessa parte das terras dos Tapuia, é importante deixar 

registrado que muitos outros fazendeiros conseguiram regularizar terras do aldeamento em seu nome. Optamos 

por nesta seção do texto fazer uma narrativa em linhas gerais da luta fundiária que os Tapuia enfrentaram no século 

XX, a fim de contextualizar o forjamento do conflito identitário vivido por esse povo. 
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Especificamente, a partir de 1930, os Tapuia passam a viver momentos difíceis que 

anunciam a luta a ser enfrentada por todos até o final do século.  

Em um episódio triste, o fazendeiro chamado Torquato de Barros17 demonstra sua 

violência fazendo ameaças de levar uma festa religiosa promovida há anos pelos Tapuia para 

as terras invadidas; não conseguindo, destruiu a capela dos Tapuia e levou consigo o sino da 

capela, o cofre com as esmolas recebidas durante a festa, as vacas recebidas em doação, as 

telhas, os umbrais das portas e as janelas (LAZARIN, 1985).  

Esse episódio se deu em momentos de muitas ameaças e perseguição por parte do 

fazendeiro que contou com o apoio da polícia de Itapaci (LAZARIN, 1985; MOURA, 2006). 

Depois do ocorrido, a festa tradicional e respeitada promovida pelos Tapuia não mais se 

realizou nesse século, tendo o capitão desse povo, José Aguiar (índio Xavante), saído das terras 

com muitos de seus parentes, ficando algumas famílias resistindo às pressões desse fazendeiro, 

apesar da tristeza por conta do ocorrido. Com a saída de José Aguiar esse povo se dispersou em 

diferentes direções (MOURA, 2008a).  

Depois de muitos conflitos por conta da terra, em 1942, o capitão dos Tapuia, Simeão 

Borges, acompanhado de sua irmã Catarina, seu sobrinho Bento e sua prima Maria do Rosário, 

dá continuidade à história de luta do seu povo, denunciando pessoalmente as invasões das terras 

ao então governador do estado Pedro Ludovico Teixeira (1891-1979). Porém nada foi feito em 

defesa da comunidade, apesar de um funcionário do SPI ter sido designado em 1944 para 

averiguar a situação denunciada. Esse funcionário não chegou a ir ao Carretão alegando 

dificuldade de acesso à região. Alguns pesquisadores (LAZARIN, 1985; RIBEIRO, 1996; 

MOURA, 2002) fazem referência ao fato de o governo do Estado, naquele momento, estar 

envolvido com os interesses dos fazendeiros invasores e suas famílias, tendo um papel 

fundamental no processo de espoliação das terras dos Tapuia. 

Em 1944, o fazendeiro envolvido no episódio da capela conseguiu regularizar em seu 

nome a área da sede do Pedro III que fica entre as duas glebas. Esse espaço denominado “área 

dos antigos” pelos Tapuia ficou então perdido para a comunidade. De maneira que hoje, para 

                                                           
17 Na historiografia, há que o fazendeiro Tonico Carvalho invadiu as terras na década de 1920, quando algumas 

famílias Tapuia viviam à margem do rio Carretão Grande (área da sede do aldeamento), mas depois que os direitos 

de posse foram transferidos por este invasor a um segundo fazendeiro, Benedito Pimentel, este e outros 

pressionaram os Tapuia, que se retiraram dali indo para um local chamado Retiro (nas cabeceiras do córrego 

Carretãozinho) (ver Mapa 2, p. 20), somente uma família não se retirou. Com a dificuldade em legalizar as terras, 

estas foram transferidas para um terceiro fazendeiro, Torquato de Barros Ramos, que se instalou no local da sede 

do aldeamento em 1936 (MOURA, 2008b).  
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se chegar à escola da aldeia, que serve também de ponto de encontro para os Tapuia em reuniões 

e festas, quem mora na Gleba II precisa atravessar essa área invadida até chegar à Gleba I, assim 

também o visitante que vem das cidades de Nova América e Rubiataba, como podemos 

visualizar no mapa abaixo produzido pelos professores Tapuia na licenciatura em Educação 

Intercultural: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Somente em 1948, depois de muitos conflitos e a morte do fazendeiro Torquato de 

Barros, por três indivíduos (entre eles um Tapuia), conforme relatos feitos a Lazarin (1985), o 

governador de Goiás, Jerônimo Coimbra Bueno, delimitou duas parcelas de terra para algumas 

Mapa 3 - Cartografia Social do Povo Tapuia (SILVA VIEIRA, FRAGA, MARTINS, CHAVES 

DE MORAIS, VIEIRA BRANDÃO & BRANDÃO, 2016). 
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famílias Tapuia através da Lei no. 188 (ALMEIDA, 2003). Nesse período, os Tapuia foram 

perseguidos, interrogados e sofreram violência, tendo o próprio Simeão Borges sido preso e 

levado para Anápolis em represália e em busca de informações do Tapuia que havia matado o 

fazendeiro. Esse Tapuia também foi perseguido, preso e nunca mais visto, assim como os dois 

outros envolvidos. 

Nessa primeira demarcação, a sede do antigo aldeamento, as suas ruínas dos muros de 

pedra, o rego d’água e os três cemitérios dos Tapuia (Carretão, Rego Fundo e Lajinha) ficaram 

fora da delimitação. Os critérios usados para doar a terra foram os mesmos para doar a qualquer 

posseiro, com alegações dos representantes do governo de que quem a requeria não era índio 

(MOURA, 2008a). Por outro lado, no texto da lei o próprio Estado de Goiás reconheceu a 

alteridade instalada no Carretão, ou seja, fez o reconhecimento étnico dos Tapuia ao conceder 

“terras [ditas] devolutas a descendentes de Índios Xavantes” como podemos ler no fragmento 

do texto abaixo:  

 

LEI Nº. 188, DE 19 DE OUTUBRO DE 1948 

Concede terras devolutas a descendentes de Índios Xavantes. 

A Assembléia Legislativa do Estado de Goiaz decreta e eu promulgo a seguinte 

lei: 

Art. 1º. – São concedidos a Manoel Simeão Borges, Maria Catariana, Benedito 

Borges, Alcântara Borges e Frutuosa Borges, descendentes dos índios Xavantes, o uso 

e gôzo de duas glebas de terras pertencentes ao Estado, denominadas “Carretão”, lugar 

conhecido por “Córrego dos Macacos” [...], com as áreas e limites abaixo 

especificados: Primeira gleba – Área: mil quatrocentos e trinta (1.430) hectares [e a] 

Segunda gleba – Área: noventa e oito (98) hectares [...]. 

Parágrafo único – É igualmente extensivo aos descendentes dos concessionários o 

direito ao uso e gôzo das glebas de terras concedidas.  

[...] 

Art. 4º - Fica expressamente ressalvado que o Estado de Goiaz não se 

responsabiliza por indenização de qualquer espécie a outros ocupantes porventura 

existentes dentro dos limites descritos no art. 1º. (Diário Oficial de 17 de novembro 

de 1948). (ALMEIDA, 2003, p. 418). 

 

No entanto, o Estado não tomou medidas para resguardar os direitos garantidos na 

Constituição de 1934 e afastou-se novamente da comunidade, contribuindo para que nos 30 

anos seguintes até o contato com a FUNAI se desse um “esquecimento” entre seus agentes 

federais e estaduais da existência do Carretão.  
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Assim, apesar então desse reconhecimento e da demarcação das duas glebas, as invasões 

por parte de fazendeiros e famílias de agricultores continuaram, não tendo o SPI as protegido 

como área demarcada. Conforme Lazarin (1985), o contato da comunidade com esse órgão só 

se manteve enquanto havia ameaça de perda de toda a terra. Com a aprovação dessa lei, o que 

nos parece, a partir dos estudos realizados, é que não houve mais nenhum representante do 

governo que os defendesse ou desse assistência de algum modo até a primeira visita da FUNAI 

em 1979.  

Nas décadas de 1950, 1960 e 1970, ocorreram então muitas ocupações, alugueis e venda 

de terra, com a participação de grileiros, além do costume ingênuo de os Tapuia autorizarem a 

permanência na terra de famílias que os procuravam pedindo ajuda e depois não queriam sair 

dali, alegando que eram terras devolutas. Em 1960, muitas famílias da antiga Colônia Agrícola 

Nacional de Goiás se instalaram também no território, alugando lotes de terra dos Tapuia em 

troca de mercadorias. 

Nesse período, alugueis foram formalizados sem que os Tapuia soubessem exatamente 

o que estava sendo contratado. Muitos chegaram a perder seu lote de terra por não conseguir 

no final do aluguel pagar as benfeitorias feitas pelos locatários, mudando do território ou 

ficando ali e trabalhando para os próprios posseiros e fazendeiros que haviam invadido as suas 

terras. Na década de 1970, o Tapuia já não tinha mais espaço para plantar nas terras de seus 

antepassados, havendo novamente outra dispersão do grupo para fora do Carretão (MOURA, 

2008a).  

Lazarin afirma que, em 1980, quando esteve ali pela primeira vez, o “espaço ocupado 

pela comunidade correspondia ao de suas moradias” (1985, p. 6). Conforme relato da 

antropóloga Marlene Moura que iniciou pesquisa na comunidade em 1987, já com sete anos de 

contato desta com a FUNAI, os Tapuia viviam nesse ano “em situação de extrema pobreza e 

ameaçados de perder, para fazendeiros e grileiros, o que sobrou do território” (2008b, p. 20). O 

processo de espoliação das terras indígenas iniciado no governo Colonial estava em pleno 

funcionamento, pois, se efetivava em um processo histórico que teve início com o aldeamento 

de diferentes etnias em um mesmo local tutelado pelo governo (Pedro III) e a descaracterização 

étnica e cultural por meio das práticas de colonização e civilização governamentais, e depois 

teve continuidade com o projeto de integração dos herdeiros à comunidade rural do interior, 

com o afastamento da tutela e proteção das terras desses aldeamentos e com o incentivo do 
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governo à ocupação das terras no interior, mesmo sabendo que muitas eram terras de aldeias 

indígenas.   

Em entrevista cedida a Rita Heloisa de Almeida, Mariinha Borges faz uma 

representação do passado e do presente de sua comunidade, de seu povo, demonstrando os 

impactos dessas invasões (e não ocupações) sobre a vida dos Tapuia: 

 

Faltava [trabalho]. Dizer que não faltava ... às vezes, estava fraco, toda vida, nós 

fomos, mas tinha mais conforto que não tem hoje. Todo mundo, bem dizer, ali, todo 

mundo tinha as suas roças, todo mundo fazia roça onde queria. Não tinha 

impidimia. Todo mundo, não gostou de uma casa aqui, podia mudar casa daqui 

para ali. Agora, hoje, estou aqui, se eu quiser tenho que ficar aqui toda vida aqui. 

Não tenho nem para onde mudar a casa. Se a roça não está dando mantimento aqui 

tem que pelejar aí mesmo. Não está tendo como mudar. Depois que passou essa 

petequeira atrapalhou tudo. Como eu falo: Deus pode ainda abençoar que pode 

ainda amenizar ainda essas coisas, mas não está ainda essas coisas, voltar esse 

mesmo amor que tinha, de união, de unir as forças, para cooperar, para fazer um 

serviço mais unido, umas roças maiores, mais cooperada que dá para a gente ver. 

(ALMEIDA, 2003, p. 100). 

 

Muitos fazendeiros e posseiros de um modo ou de outro se aproveitaram da situação em 

que encontraram a comunidade Tapuia nesse século - uma comunidade de pessoas simples, 

analfabetas, que vivia caçando, pescando, trabalhando para sua subsistência, vivendo coesa e 

em comunhão, unidas como um povo.  

Muitas foram as práticas, conscientes ou não, com as quais subjugaram e sujeitaram os 

Tapuia, como vemos nos relatos feitos à Rita H. de Almeida (LAZARIN, 1985; ALMEIDA, 

2003) e nos relatos dos professores Tapuia hoje: ameaças, violências (física e psicológica), 

mortes, mentiras, registros de terras feitos na surdina, agrados, troca de mercadoria e comida 

(arroz, feijão, óleo) por dia de trabalho e/ou exploração da terra, contratos, o não cumprimento 

dos contratos, alugueis e venda da terra (alguns por valores irrisórios), exploração dos bens 

naturais da terra (desmatamento das áreas de preservação para venda de madeira), além da 

manutenção de laços de amizade, casamento interétnicos (tapuia e branco) e relações de 

compadrio que acabavam por facilitar o espólio das terras. 

É evidente que muitas dessas práticas eram comuns por todo o século XX no Estado de 

Goiás. No entanto, há um fato histórico muito importante nesse contexto fundiário da época: os 

invasores sabiam que as terras eram dos Tapuia. Nos relatos dos mais velhos da comunidade e 
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nos relatos de posseiros ou pessoas do entorno fica claro que muitas invasões ocorreram com a 

consciência de que se estava invadindo terra já ocupada. 

Conforme Lazarin (1985), mesmo com a demarcação feita em 1948, o argumento por 

parte de fazendeiros invasores e locatários que se recusavam a sair da terra depois dos contratos 

vencidos era de que aquelas terras eram do governo, eram terras devolutas. Esse argumento 

pareceu convencer alguns dos Tapuia que permaneceram na terra, apesar das opressões, a se 

manterem na subserviência, com medo de perder o que ainda tinham para morar.  

Nos relatos publicados em Almeida (2003), vemos que os Tapuia mais velhos, hoje já 

falecidos, lutaram com os seus para se manterem juntos e na terra, indo ainda diretamente 

àqueles que deveriam os ajudar – o SPI, o governador, por se reconhecerem herdeiros dos 

aldeados no Carretão, uma terra dada aos seus antepassados pela Princesa Isabel e D. Pedro I 

(LAZARIN, 1980). Em sua condição específica e complexa e sem consciência exata da 

espoliação histórica que estavam sofrendo, procuraram de diferentes formas se manterem na 

terra, “se reorganizando, no lugar de desaparecer ou serem assimilados” (MOURA, 2008b, p. 

27), mas as ações dos invasores em muitos momentos foram avassaladoras. 

Em nossos estudos bibliográficos e de campo, vemos que os Tapuia tinham as suas terras 

como herança, como aquilo que lhes foi deixado pelos seus antepassados18, e fonte de 

sobrevivência, não havia para a comunidade em si o interesse pelo bem material que a posse de 

terra representa para um branco, como podemos verificar em outro relato de Mariinha Borges, 

feito em 1983, sobre a relação da comunidade com as plantações e a união de seu povo no 

tempo antes das ocupações: 

 

... naqueles tempos mesmo não tinha, parece, ambição por mantimento, não tinha 

comprador de fora. Comprava na folha as coisas da colheita. Todo mundo que 

colhia tinha que guardar. Também não tinha que dispor, só tinha que dispor se 

                                                           
18 Ao falar do mundo de origem, Bourdieu ([1979] 2013, p. 75) discute a noção de herança, categorizando uma 

herança material também como herança cultural, sendo algo que tem a função de “certificar fisicamente a 

antiguidade e a continuidade da linhagem” pensando nos antepassados de um indivíduo, consagrando “sua 

identidade social, indissociável da permanência no tempo”, como também “contribuir praticamente para sua 

reprodução moral, ou seja, transmissão dos valores, virtudes e competências que servem de fundamento à filiação 

legítima...”. Essa argumentação do autor tem por base a realidade das dinastias burguesas na Europa, mas 

entendemos que nos ajuda a pensar sobre as terras do Carretão como herança para o povo Tapuia. Os Tapuia têm 

uma relação de pertencimento ao território, de maneira que ele é o Tapuia porque existiu e existe esse espaço de 

convivência que é histórico. Nesse caso, esse território enquanto herança vai além de consagrar sua identidade, já 

que esse espaço permitiu a continuidade do Tapuia, mas antes disso, nele se deram as condições para que houvesse 

a emergência dessa etnia. Nesse sentido, a relação dos Tapuia com essa herança é mais cultural e subjetiva, mesmo 

porque eles não podem e também não querem dispor dessas terras financeiramente, mas viver nelas, sobreviver 

delas, fortalecendo sua identidade pela memória histórica que emana das relações que se forjaram ali.  
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levasse para Goiás Velho ou então em Crixás, só. Mas tinha que distribuir era em 

casa mesmo, não vendia não. Arrumava um pelo outro assim. Às vezes eu tinha, 

outro não tinha. Então a gente entregava, eu dava, ou emprestava, [...] A gente 

medita daquele tempo, a gente tem saudade daquele tempo. (ALMEIDA, 2003, p. 

100). 

 

Uma mineira (cerca de 45 anos) casada com um Tapuia, ao relatar em 1983 como os 

“ocupantes” foram se instalando nas terras, retrata o Tapuia como uma pessoa simples e sem 

malícia:  

 

... eles [os Tapuios] naquele tempo eram assim ... sem malícia, sem maldade com 

ninguém. Era um pessoal tudo simples. As pessoas que trabalhavam aqui faziam 

casa aí, morava dentro da terra devido mesmo ser um pessoal sem malícia, não é? 

Um povo assim que não julgava mal com ninguém, que ia acontecer essas coisas 

igual está acontecendo hoje. Então trabalhava aí também, morando também todas 

essas pessoas [os ocupantes], moravam aí junto. (ALMEIDA, 2003, p. 164). 

 

Nesse contexto de ocupações, ocorreram mudanças na estrutura sócio-espacial 

constituída dentro do território que entraram em confronto com a vida, a cultura e os hábitos do 

povo Tapuia (divisão de lotes de terra, colocação de cercas de arame nesses lotes, o trabalho 

para conseguir mais bens materiais e não só para subsistência), como nos explicou Joaquim 

José Neto19 em entrevista. Como afirmou dona Olímpia à antropóloga Rita Heloisa, “... quando 

pegou a chegar esse povo de fora, que acabou tudo.”, referindo-se ao tempo em que seu povo 

trabalhava unido, junto, um ajudando o outro, um tempo em que “o povo tinha uma união mais 

bonita” nas palavras de Mariinha Borges, filha de Simeão Borges (ALMEIDA, 2003, p. 98). 

Somente em 1979 ocorreu o primeiro contato da comunidade com a FUNAI, que até 

então não sabia da existência dos Tapuia, assim como estes pareciam não saber deste órgão 

(LAZARIN, 1985), demonstrando a sua invisibilização étnico-cultural perante o próprio 

governo e, consequente, isolamento das políticas indigenistas realizadas pelo SPI de 1948 a 

1967 e pela própria FUNAI a partir de 1967. D. Olímpia (índia Javaé) e seu filho estiveram 

nesse órgão em Brasília com o objetivo de pedirem solução para o problema das ocupações, 

reclamando que muitos Tapuia que saíram da terra queriam voltar, mas não havia espaço.  

                                                           
19 Padre e professor da rede estadual de educação em Rubiataba e autor do livro Jovens Tapuios do Carretão: 

processos educativos de reconstrução da identidade indígena (2004). Atuou muito junto à comunidade em suas 

demandas fundiárias e educacionais, e ainda hoje auxilia esse povo no que pode. 
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Então, apesar da surpresa dos funcionários da FUNAI sobre a existência de grupo 

indígena nos municípios de Rubiataba e Nova América, em 1980, a antropóloga Rita Heloisa 

de Almeida Lazarin é enviada para a comunidade, dando início ao processo de investigação 

sobre a identidade étnica dos Tapuia. Em junho do mesmo ano, saiu o Relatório sobre os índios 

do Carretão (LAZARIN, 1980), documento decisivo no reconhecimento da descendência 

indígena da comunidade e de seu vínculo com o Aldeamento Pedro III.  

No entanto, a partir daí, a comunidade passa a viver outro tempo de espera por conta da 

ambiguidade nas ações da FUNAI, que, apesar do relatório antropológico feito por Lazarin 

(1980), reconhecendo a identidade indígena do grupo, e da Lei no. 188 em que o estado de Goiás 

já havia reconhecido o território como pertencente ao herdeiro do Xavante, protelou a decisão 

final a favor dos Tapuia, em muito, por desconfianças de seus funcionários, chegando à 

cogitação de um novo estudo antropológico, por prazos judiciais e cartoriais que foram perdidos 

e por decisões que possibilitaram muitos invasores a continuarem a explorar as terras até a 

homologação da terra indígena pela União (SILVA, 1998; MOURA, 2008b). 

Desde 1967 a FUNAI era o órgão governamental responsável pela política indigenista 

depois da extinção do SPI, sendo de sua competência, conforme lei de criação, garantir a posse 

permanente de suas terras e usufruto dos recursos naturais nelas existentes. Entretanto, 

conforme relata Lazarin (1985), esse órgão protelou muito o reconhecimento da comunidade, 

tendo em alguns momentos agido de forma ambígua, autorizando fazendeiros a fazer uso de 

área já demarcada pela Lei 188 (Gleba II) e com promessas aos Tapuia de solução do problema.  

Nesse processo, em função da presença da FUNAI que poderia garantir a posse das 

terras aos Tapuia, estes vivem outros momentos de conflitos intensos, agora com muitas 

desconfianças e julgamentos dos fazendeiros, posseiros e comunidade envolvente, por conta do 

processo de reconhecimento identitário, com ameaças de morte e casos de violência em função 

também da ocupação total da Gleba II, demarcada em 1948. A morte do Tapuia Simeão, com 

cerca de 97 anos, ocorre nesse período sob circunstâncias suspeitas para os Tapuia. Nesse 

momento, iniciam as cobranças em relação à indianidade desse povo.  

E, apesar de o Relatório sobre os índios do Carretão (1980) ter ficado pronto em junho 

de 1980, somente em 15 de janeiro de 1990, por meio de decreto presidencial, foi homologada 

a nova demarcação do território, e, somente em 1999, com um mandato de reintegração de 

posse e com a ajuda da Polícia Federal, os posseiros foram retirados do local (CERQUEIRA, 
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2011), em um dia, para muitos Tapuia, triste e de muito choro, nas palavras de Joaquim José 

Neto.  

Na segunda demarcação, a área da sede do aldeamento fica novamente de fora do 

território demarcado, apesar de o relatório antropológico de 1980 ter sugerido em regime de 

urgência “eleger como área indígena as terras da antiga sede do aldeamento”, enfatizando que 

a aquisição feita pelo fazendeiro Torquato não poderia prevalecer legalmente (LAZARIN, 

1980, p. 49).  

Depois das primeiras visitas da FUNAI, Lazarin (1985) testemunha que os Tapuia se 

recusaram a voltar à condição servil que os fizera permanecer como agregados e peões em suas 

próprias terras, sendo isto motivo para muitos conflitos com os fazendeiros e posseiros até a 

desocupação em 1999. Desde então, a comunidade vem traçando sua história a partir de um 

retorno aos antepassados, reconhecendo “os elos e referências com o passado confrontando-os 

com os ‘agrados’ e com a proteção que usufruem os índios tutelados da atualidade” (LAZARIN, 

1985, p. 91), em busca de seus direitos históricos.  

Nas duas últimas décadas do século XX, o então cacique da comunidade, José Borges, 

lutou junto à comunidade pela demarcação da terra e sua desintrusão, contando com o apoio do 

seu sobrinho Dorvalino Augusto, que viria a ser o Cacique dos Tapuia, a partir de 2002, com o 

falecimento de José Borges. O senhor Dorvalino relata que ainda novo começou a andar com 

seu tio, “aprendendo com ele” e “ajudando a defender” a comunidade, tendo sido ambos, muitas 

vezes, ameaçados pelos posseiros. Apesar da homologação ainda não ter sido efetivada, em 

1996, relata, por exemplo, que desde essa época lutaram para que a comunidade tivesse uma 

escola (com todas as séries do ensino básico) com a finalidade de evitar a saída dos jovens 

Tapuia, que eram muito discriminados nas escolas da região. 

Até a homologação em 1999, foram 80 anos de resistência às investidas violentas e 

desumanas de fazendeiros e posseiros (que procuraram de diferentes formas espoliar as terras 

dos Tapuia) e de luta, com muitas idas aos órgãos/representantes competentes para assegurarem 

suas terras, um patrimônio simbólico e material para os Tapuia (MOURA, 2002), que representa 

a continuidade desse povo que se mantém unido em função dos laços de parentesco e justamente 

pelo sentimento de pertencimento à terra.  

Durante todo esse processo, sua luta se reformula e os Tapuia se veem reconstruindo a 

sua história a partir das histórias dos anciões que foram documentadas no processo de 
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investigação feito pela antropóloga da FUNAI e pela antropóloga Marlene Moura do Instituto 

Goiano de Pré-História e Antropologia (IGPA), relatos que ajudaram na reconstrução de sua 

memória e de sua identidade (MOURA, 2002), entre outros.  

Nesse restante de século, a presença de representantes de diferentes instituições 

(FUNAI, CIMI, CAPOIB20, Diocese de Rubiataba-Mozarlândia, PUC-Goiás (IGPA), UFG, 

Museu Antropológico), que mobilizaram vozes sobre a história da comunidade, sua 

descendência, e, apesar da ambiguidade em alguns discursos, de seus direitos garantidos por 

lei, evidentemente ajudou a promover nos Tapuia um repensar sobre a sua própria história, 

identidade e seus direitos. No entanto, isso não impediu a instauração de um conflito identitário 

entre os Tapuia.  

 

1.4 A INSTAURAÇÃO DO CONFLITO IDENTITÁRIO 

 

Depois de décadas de perseguição, subjugação e sofrimento, nesse final do século XX, 

a comunidade Tapuia teve ainda que enfrentar acirradamente as “dúvidas” de sua origem étnica 

em função do processo de reconhecimento de sua descendência, criando-se um contexto 

favorável para o início de um conflito identitário, sobre o que procuraremos problematizar neste 

tópico. Nesse sentido, partimos da argumentação de Tânia Rezende, com base em seus estudos 

e vivência com os Tapuia desde 2009 no contexto de formação dos professores na Educação 

Intercultural, ao dizer que, nesse momento (final do século XX), 

 

Começa, então, em meio a tantos outros, um forte conflito de identidade, que introduz 

o Povo Tapuia em um caminho sem volta, para além da busca de suas “verdadeiras 

raízes étnicas”, rumo à significação do ser indígena no Carretão e do pertencer à 

“tribo Tapuios”, diante do seu outro, os “de fora”, em torno das lutas pela restituição 

de suas terras ancestrais. (REZENDE, [s.d.]b).  

 

A presença da FUNAI levantou muitos questionamentos nos fazendeiros e nos posseiros 

sobre os direitos dos Tapuia às terras do Carretão, os quais alegavam que estes não eram índios 

ou não eram mais índios por serem miscigenados (índio, negro e branco), por não falarem 

nenhuma língua indígena (do tronco Macro-Jê) e por não deterem outros traços considerados 

                                                           
20 Conselho de Articulação dos Povos e Organizações Indígenas do Brasil. 
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de índios, como dança, pintura. Com isso, passaram a atribuir a eles “uma identidade sertaneja, 

forjada por esses mesmos fazendeiros” (REZENDE, [s.d.]b), em um “movimento generalizado 

de negação da existência da comunidade, em solidariedade aos fazendeiros que se viam 

ameaçados de perderem as terras...” (LAZARIN, 1985, p. 88).   

Nesse processo de identificação da comunidade, Lazarin compreende que “os traços 

físicos, a língua, os nomes tribais, a aldeia redonda, a chefia” e outros critérios tornaram-se uma 

necessidade posterior à ida da FUNAI à comunidade (1985, p. 111). Assim como os próprios 

fazendeiros também passaram a questionar a origem étnica do grupo, ressaltando a “ausência 

de aldeia circular, língua própria e atividades associadas aos índios, como os traçados” (1985, 

p. 99), como se fosse possível para os indígenas descendentes dos primeiros aldeados manterem 

no contexto dos aldeamentos goianos suas práticas culturais e sociais, ou seja, não se 

desindianizar. 

Se, por um lado, os Tapuia sentiam pertencer àquele território e traçavam sua genealogia 

nas duas índias que ali viviam, havendo ainda o relatório antropológico (LAZARIN, 1980) 

reconhecendo sua identidade histórica (CARDOSO DE OLIVEIRA, 2003), por outro lado, as 

pessoas de fora da comunidade passaram a cobrar da comunidade uma identidade indígena 

prototípica que figurava no seu imaginário, o que naquele momento foi muito propício para 

seus interesses.  

Esse imaginário que servia/serve de fundamento para questionar os direitos dos Tapuia 

é justamente o resultado de uma prática política e discursiva etnocêntrica que vinha se 

elaborando no projeto da colonialidade do ser que impõe como normal a identidade idílica do 

nativo brasileiro (CARNEIRO DA CUNHA, 1992). Não atendendo o Tapuia a essa identidade 

social virtual tem então uma deteriorização de sua identidade, em que sua diferença é 

estigmatizada (GOFFMAN, 2004). 

Durante o processo de reconhecimento étnico, ao se dizer que os Tapuia eram um “grupo 

de famílias descendentes de Xavante, Javaé e Kaiapó” (Memo. n. 217/80, Lazarin, 1980), 

Lazarin categorizou mais uma vez (isto já havia sido feito com a Lei n. 188 de 1948) essa 

comunidade fora do grupo identificado como sertanejo, fortalecendo seus direitos indígenas 

legalmente garantidos; mas, ao mesmo tempo, nos discursos formulados por diferentes vozes, 

criou-se o estigma do Tapuia como um “índio impuro” em função de uma identidade que não 

era a esperada.   
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Depois da presença da FUNAI, o povo Tapuia passou, então, a ser questionado sobre o 

seu direito à posse da terra não mais pelo discurso da terra devoluta, mas pelo discurso da não 

indianidade, com cobranças e desconfianças sobre sua identidade indígena, as quais 

estabelecem um contexto favorável para a autodesvalia do Tapuia que constitui o conflito 

identitário desse povo e fortalece as atitudes negativas em relação à sua identidade 

etnolinguística. 

Nesse contexto, apesar de a situação vivida por essa comunidade assemelhar-se a um 

caso de conflito étnico-racial, em que a raça, a língua e a identidade dos indígenas estariam 

sendo consideradas realmente (MEY, 1998), a questão é o interesse fundiário, econômico pelo 

valor das terras do Carretão. Os questionamentos sobre a identidade indígena desse povo 

ganharam força em consequência da questão da terra, estando diretamente relacionados aos 

interesses fundiários de uma elite rural brasileira comum no Brasil do início do século XX, em 

busca de expansão de capital (MOURA, 2006).  

Assim, como nos séculos XVIII e XIX os Xavante e outras etnias foram aldeados com 

a finalidade de “desinfestar” os territórios goianos em busca de desenvolvimento econômico, 

vivendo em opressão e dominação em função da práticas de seus colonizadores, no século XX, 

seus descendentes se encontram oprimidos (FANON, [1952] 2008) de outras formas, 

desacreditados, estigmatizados (GOFFMAN, 2004), ridicularizados em diversos momentos em 

função dos interesses pela desobstrução das terras. 

Por outro lado, Lazarin (1985), que esteve novamente na comunidade em 1983 por conta 

de sua pesquisa de mestrado, expõe que depois dos primeiros contatos com a FUNAI, os Tapuia 

passam a interagir com outros índios e ouvem outras narrativas de outras aldeias e sobre os 

direitos indígenas que provocam mudanças importantes no contexto de luta e resistência do 

grupo, transformações iniciadas com a chegada desse órgão e o processo de reconhecimento 

oficial.  

Nesse final do século, o contato com a FUNAI, as idas à Casa do Índio em Goiânia, à 

Casa do Ceará em Brasília, os encontros com outros indígenas, ou seja, a vivência com esse 

mundo indígena, fizeram o Tapuia compreender que precisava aprender às pressas a ser índio 

(BRANDÃO, 1986 apud MAHER, 1998) para se defender dos questionamentos, apesar do 

reconhecimento de sua identidade histórica ligada à territorialidade das terras do Carretão.  
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Como já apontamos na última seção, muitas instituições e pesquisadores estiveram ali 

presentes, viveram e compartilharam experiências com os Tapuia em pesquisas, reuniões, 

projetos, e, cada um a seu modo e em diferentes graus, evidentemente, contribuiu e/ou 

fortaleceu o desejo e/ou a necessidade destes serem reconhecidos, de possuírem uma identidade, 

contribuindo com o processo de manipulação da identidade (CARDOSO DE OLIVEIRA, 2003; 

SILVA, 1998) que se forjou entre eles, assim como ocorre com todos nós. 

A questão da língua indígena como um requisito para ser reconhecido como índio 

aparece no discurso de uma índia Tapuia por conta de um diálogo com um funcionário da 

FUNAI em Brasília (LAZARIN, 1985). Em depoimento, sua neta, hoje professora na 

comunidade, faz referência a esse momento vivido pela avó em Brasília na década de 1980, 

quando esteve ali por um bom tempo para fazer tratamento médico. Em suas palavras, “nessa 

época lá ... ela [a avó] já sofria preconceito ... porque ela não falava a língua aí ela falava que 

tinha que aprender ... porque lá o pessoal falava que ela não era índia ... porque não falava [a 

língua] ...” (Profa. Eunice, p. 9). 

 A necessidade de a comunidade ter um chefe (cacique) também foi levada para o 

Carretão depois de um neto de Simeão Borges ter passado alguns dias em tratamento médico 

na capital federal. E, apesar dos Tapuia terem sentido a desconfiança e a exclusão por parte de 

outros índios, “todos os que estiveram em Brasília e Goiânia [levaram] para o Carretão, 

artesanatos, revistas e uma visão de mundo inteiramente nova da que concebiam...” 

(LAZARIN, 1985, p. 95).  

Nesse processo, essa comunidade a partir de 1980 passa a se movimentar conforme os 

critérios que lhe eram exigidos para ser indígena e garantir seus direitos à terra, procurando 

atender às expectativas dos de fora e também deles mesmos. Como afirma Silva (1998), o 

Tapuia passou a fazer um “uso político de conceitos, descrições, traços diacríticos e da própria 

identidade que encontra[va]-se ‘à mão’ [...] inserido numa situação histórica particular dentro 

da qual luta para participar de uma forma mais autônoma.” (SILVA, 1998, p. 26; nota de 

rodapé), como a invenção de práticas culturais aprendidas com outros indígenas, realizando 

umas mais outras menos nesse período (a confecção de cestos, os adornos, a dança, a pintura, 

a furação de orelha, a caça e a pesca).   

O convívio com outros índios promoveu “uma forma de conscientização ao 

reconhecerem outros aspectos que os distingu[iam] da população regional”, e o resultado, como 

já dissemos acima, foi “o desejo de serem chamados de índios e reaprender os elos e tudo que 
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os relacionasse com esse universo perdido.” (LAZARIN, 1985, p. 103), como podemos 

compreender no relato da antropóloga a partir de sua visita à comunidade em 1983: 

 

Durante dois meses em que ela [uma índia Tapuia] esteve na Casa do Ceará, fez 

algumas amizades e levou para o Carretão alguns exemplares da revista Atualidade 

Indígena e cestos feitos pelos Kamayurá. Em 1983, observávamos no dia-a-dia da 

comunidade que todas as mulheres tentavam imitar o trançado desses cestos, 

confeccionando miniaturas do que é apenas um artesanato para fins comerciais. Mas 

as respostas aos critérios de indianidade não foram sempre de natureza estranha ao 

seu universo cultural, pois voltaram a valorizar suas festas religiosas, seu vestuário de 

algodão, suas confecções em barro e palha de buriti, a caça e as primeiras formas de 

colaboração no trabalho, todos já em desuso desde o aparecimento de fazendas e 

cidades na região. Esse processo de valorização de um tempo que não atinge o período 

de aldeamento, mas que é anterior às fazendas, está incluso no que parecia ser o único 

recurso de que dispunham para fazer valer as exigências de um reconhecimento 

oficial. (LAZARIN, 1985, p. 17; destaque da autora). 

 

Nesse contexto de identificação étnica, a dúvida sobre sua indianidade e, portanto, sobre 

seus direitos como herdeiros indígenas, foi construída nos discursos socialmente situados no 

contexto dos confrontos diários em função da posse da terra. Há, seguindo a argumentação de 

Bourdieu ([1979] 2013, p. 445), por parte daquele que domina o capital simbólico e cultural 

legitimado, o poder de impor o reconhecimento, de mobilizar palavras que designam um certo 

sentido, uma certa identidade, como podemos verificar a partir de fragmentos como os citados 

abaixo, retirados de Silva (1998) e Almeida (2003): 

 

[Resposta de um morador e posseiro da gleba I quando perguntado sobre por que 

os Tapuio são assim chamados] 

CD: Ah, isso eu não sei, quer dizer, eles são chamados de tapuião devido à 

descendência, apesar disso ter muitos anos. O velho Simeão, por exemplo, que era 

o Tapuio mais velho aí, ele contava história de índio, quer dizer, eu ouvi falar que 

a avó é que é. Então isso aí tão muito longe. A descendência deles está muito longe. 

Por acaso, encontra um deles com parência dos índios. (ALMEIDA, 2003, p. 248). 

 

[Depoimento desse mesmo posseiro sobre a liderança na comunidade Tapuia] 

CD: [...] Todo mundo sabe, todo mundo sabe que índio não tem liderança 

nenhuma. São pessoas como criança, muito fácil dobrar índio, acaricia índio. 

Apesar que eles [Tapuios] não são índio puro, índio já bem longe. Eles continuam 

naquele atrasamento do espírito de índio. (ALMEIDA, 2003, p. 250). 

 

[Depoimento de um fazendeiro sobre a identificação étnica do grupo] 

Tomi: Aqui morava um pessoal aí, que eles dizem índios, mas são descendentes. 

Nós fizemos uma pesquisa porque o Estado vendeu a terra, sabe.  (ALMEIDA 

2003, p. 253). 
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[Depoimento desse mesmo fazendeiro sobre critérios locais de identificação étnica 

do grupo] 

Eles quase não trabalha, sabe. Trabalha muito pouco. [...] Bom, isso é do índio 

mesmo, não é, o índio nunca gosta mesmo de trabalhar não, eles gostam mesmo de 

pescar, de caçar. (ALMEIDA, 2003, p. 267). 

 

[Depoimento de neto de Benedito Pimentel sobre ascendência indígena] 

DC: [...] Índio, não existia índio aí. Apareceram essas negras que começaram, 

essas tapuias aí, que começaram essas famílias aqui. Não sei nem de onde é que 

vieram. Isso aí eu não sei resolver para senhora. Eu não sei de onde é que vieram. 

(ALMEIDA, 2003, p. 306). 

 

[Depoimento de Sinval Caiado em Goiânia sobre a maneira sertaneja de chamar o 

índio] 

C: [...] Eles eram conhecidos como Tapuios, Tapuio também é uma maneira de 

chamar índio, esse povo sertanejo chamava índio de Tapuio. (ALMEIDA, 2003, p. 

358). 

 

[Depoimento de Sinval Caiado em Goiânia sobre as famílias e a identidade do 

grupo] 

C: [...] eu chego a acreditar que ali não existe nenhum índio ali. Foi uma esperteza 

do Simeão para conseguir uma gleba de terra, porque de fato tinha descendentes 

de índios ali, eram cruzados que não falavam nenhuma língua, quando deram essa 

terra, eles já não falavam nenhuma língua materna. 

[...] que aquela região ali toda andava índios, há 150 anos atrás. Todo lugar de 

Goiás tinha índios, não é? Aí foi misturando, misturando, foram acabando as 

tribos, à medida que foram civilizando, foram acabando as tribos, não existia 

Serviço de Proteção aos Índios. Você foi lá, viu, é tudo casado com branco. 

(ALMEIDA, 2003, p. 366). 

 

[Depoimento de uma índia Xerente na Casa do Índio sobre a indianidade dos 

Tapuia] 

como é que esses tapuios aí podem ser índios? São negros, com cabelo ruim! Tudo 

misturado! 

[...] 

Ah, pra mim não é índio não, é tapuio. (SILVA, 1998, p. 108). 

 

 

Se, no passado, as práticas colonizadoras haviam elaborado a descaracterização étnica 

e cultural dos aldeados e seus descendentes e um mundo de invisibilização no Carretão e região, 

a partir de 1980, discursos assim levaram muitos Tapuia a desacreditar em sua identidade 

histórica, ou, no mínimo, colocá-la em dúvida, instalando-se um conflito identitário, que por 

fim foi continuamente alimentado por diversos acontecimentos dentro e fora do Carretão como 

veremos mais à frente, apesar de a comunidade e suas lideranças estarem criando formas de se 

autoafirmarem e se defenderem.  



56 

 

Como afirma Silva (1998), após sua vivência etnográfica na comunidade no final do 

século XX, “Os Tapuios reflet[iam] a ambiguidade e a violência sobre suas pessoas: [ora] 

índios, [ora] negros, tapuios (mestiços), peões bóias-frias ou ‘miseráveis bêbados’, para 

ficarmos apenas com algumas atribuições, variando com o contexto em que tem que 

acionar/negociar sua identidade” (p. 44).  

Nesse contexto, fica mais clara a compreensão de que esse povo ficou entre o ser e não 

ser índio, ser e não ser Tapuia, dando indícios dessa ambiguidade, de suas dúvidas e 

inseguranças quando muitos se diziam (e alguns ainda dizem) ser de Rubiataba e não da aldeia 

dos Tapuia; fazendo isso ou porque poderiam se esconder atrás dessa outra identidade, evitando 

um julgamento negativo de si pelo outro e/ou porque simplesmente não tinham a certeza de em 

qual categoria estavam (GOFFMAN, 2004), apesar de um sentimento de pertencimento à 

identidade histórica Tapuia.  

Não há nessa situação complexa uma explicação simples e única. Sua identidade 

indígena foi manipulada conforme suas necessidades nas interações com as instituições que 

estiveram presentes em sua história, com a comunidade envolvente e, com outras pessoas, 

quando estavam fora do Carretão, para se esconderem, para se protegerem, para se defenderem 

e/ou para se autoafirmarem.  

Luciano (2013), a partir de sua pesquisa com indígenas no Alto Rio Negro (AM), avalia 

esse processo de subjugação como uma violência cognitiva. Esse professor indígena da etnia 

Baniwa compreende que, “Ao lado da violência física, a principal estratégia de dominação 

aplicada pelos colonizadores foi a violência cognitiva...”, por meio da qual os colonizadores – 

para nós, os de ontem e de hoje - forçaram/forçam “indivíduos e coletividades indígenas ao 

desprezo e à negação de si próprios, conduzindo-os a um nível muito baixo de autoestima e ao 

sentimento de culpa atrelado à percepção de seu ‘atraso’ civilizacional.” (LUCIANO, 2013, p. 

100), contribuindo para o forjamento de um sentimento de inferioridade que é criado pelo outro, 

pelo racista (FANON, [1952] 2008). 

Como estigmatizado, nesses relatos, o Tapuia é visto e se vê com descrédito, 

inferiorizado, vivendo “alguma ambivalência em relação a seu próprio eu” em função dos 

modelos de identidade que tenta aplicar a si, mas aos quais não se enquadra (GOFFMAN, 

2004), pois não há coerência com sua história étnica, com a história do seu povo no Carretão, 

não há coerência com o sentimento percebido na fala dos mais velhos, na fala dos mais novos, 

os quais hoje compreendem politicamente o que tem ocorrido com a comunidade desde o início 

do século XX. 
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De outro lado, ainda havia a imagem negativa daquele que era chamado de tapuio/a21, 

uma denominação dada a eles pela comunidade envolvente que representava naquele momento 

alguém mal visto, traiçoeiro, de tocaia, sendo um título que inicialmente incomodava muito os 

Tapuia, pois criava um estereótipo negativo para o grupo, mas com o tempo a comunidade 

assumiu para si tal determinação.  

Outras caracterizações feitas em relação ao Tapuia também demonstram o preconceito 

e a discriminação no discurso dos fazendeiros e posseiros em relação a esse povo, as quais 

foram ouvidas por diferentes pesquisadores: “gente desconfiada e de tocaia” (Memo. n. 217/80 

de Rita Lazarin); “gente grossa”, “nava” (analfabeto), “gente do mato”, “que vive 

esparramado”, “traiçoeira”, “Tapuio é pra ser tapeado”, “Tapuio é gente do mato, traiçoeira e 

de tocaia” (LAZARIN, 1980); “miseráveis”, “bêbados”, “atrasados”, “da roça”, “bobos” 

(SILVA, 1998); “Eles continuam naquele atrasamento de espírito de índio”, “eles quase não 

trabalham, sabe. Trabalham muito pouco”; “Eles não tem desenvolvimento mental”, “parece 

que eles não tinham ... muita inteligência de trabalhar” (ALMEIDA, 2003). Nessas criações 

discursivas, o Tapuia que pescava, caçava, trabalhava para sua sobrevivência, dividia o que 

tinha e se unia para ajudar o outro foi interpretado como um “bobo”, “preguiçoso”, “atrasado” 

na visão de mundo do invasor (fazendeiro, posseiro e comunidade envolvente). Ainda hoje 

ouvimos relatos dos professores sobre esse tipo de discurso proferido pelos de fora da 

comunidade, algo que os deixa revoltados. 

Tais caracterizações do Tapuia sempre o colocam como inferior, rebaixando sua 

condição de ser humano, seu caráter, sua capacidade cognitiva, de trabalho, de sustento, de 

convivência social, em um discurso que o outro, evidentemente, é o contrário do Tapuia, já que 

“Um atributo que estigmatiza alguém pode confirmar a normalidade de outrem” (GOFFMAN, 

2004, p. 6), e o outro é a comunidade envolvente/o fazendeiro/o posseiro com todas as suas 

categorias normalizadas nos termos de Bourdieu ([1979] 2013), como se quisessem dizer 

aquele que deveria ter ficado com a terra porque é trabalhador e merecedor. 

Todas essas referências contribuem para a elaboração de uma imagem muito 

inferiorizante, de menos valia para o sujeito Tapuia e, consequentemente, também para a 

geração de sentimentos negativos em relação à sua identidade, de maneira que se identificar 

                                                           
21 Termo genérico inicialmente usado para se referir a todo índio que não era de origem Tupi e/ou todo índio que 

vivia no interior do país e não na costa brasileira. Hoje há diferentes conotações, como “mestiço”, “caboclo”, 

“índios misturados”, “falsos índios” (MOURA, 2008b; LAZARIN, 1985; SILVA, 1998). 



58 

 

como Tapuia poderia ser um problema a ser enfrentado com os de fora, que o avaliavam tão 

mal, e consigo mesmo, pois esse discurso foi aos poucos sendo introjetado no Tapuia (FANON, 

[1952] 2008); um discurso de exclusão em que a sua diferença não foi celebrada 

(WOODWARD, 2000), mas construída negativamente pelo outro.  

Nesse contexto, assumir outra identidade (rubiatabense, por exemplo) não é o problema 

em si, já que nós sobrepomos e/ou acionamos diferentes identidades conforme a posição de 

sujeito a ser assumida. E fazemos isso porque a situação exige, para nos proteger, por defesa, 

por enfrentamento, para nos divertir, por questões pessoais, por questões profissionais, enfim, 

há diferentes razões para isso. Para muitos Tapuia, assumir uma identidade rubiatabense era, 

em muitos casos, o jeito de não se sentir cobrado, com vergonha, em opressão, desqualificado, 

inferiorizado pelo outro, situação e sentimentos que toda pessoa procura combater para viver 

bem consigo mesma, sentindo-se alguém – com uma identidade reconhecida, e não um trem 

qualquer como desabafa a professora Eunice Rodrigues em uma fala anterior.    

Alguns professores relataram em entrevista que sempre se sentiram “abusados”, 

discriminados em diversas situações pela comunidade envolvente e pelos colegas e professores 

das escolas de fora, quando saiam da comunidade para estudar em Waldelândia, Imbiara, Nova 

América; ora porque cobravam deles uma língua indígena, o cabelo liso e olhos puxados, ora 

por acharem seu jeito de falar errado, ora por acharem que eles eram somente tutelados da 

FUNAI, como pode ser observado na situação relatada abaixo por uma professora Tapuia em 

entrevista: 

 

Ah... eles ficavam abusando né da gente uma vez mesmo um... um... falou assim que 

... é a FUNAI deu umas bolsas né pra nós alunos, assim umas mochilas, aí todo 

mundo chegou na escola de mochila nova não é? Ninguém não tinha mochila, aí 

chegou todo mundo de mochila nova aí a menina lá da nossa sala falou assim: 

“Nossa você viu a Tapuiada estão todos de mochila nova, eu também acho que eu 

vou pra lá, ficar com os meus pés todos sujos e andar descalço lá com as roupas 

todas rasgadas pra mim ganhar uma mochila” (Profa. Eunice). 

 

Eu já ouvi falando assim ... um preconceito... falava assim que os Tapuia.... que 

não trabalhava ... a FUNAI ... ela que tratava... os índios  tinham o salário por mês 

(Profa. Adriana, p. 9).  

 

Nos relatos sobre o tempo de criança e juventude, há a representação de uma situação 

muito desfavorável para os Tapuia junto à comunidade envolvente e às cidades vizinhas, um 
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misto de preconceito e discriminação que abalava esse povo, um “povo humilde”, 

“vergonhoso”, “tímido” por “sofrer muito preconceito” no entendimento de um dos professores 

(Prof. Luiz). Referem-se às cobranças feitas em relação à sua identidade como uma “questão 

polêmica”, um “conflito vivido” por todos (Profa. Silma), sofrendo “intimidação” e 

“preconceito” todos aqueles que tinham que sair da comunidade para continuar seus estudos 

nas escolas da região (Prof. Márcio).  

A própria luta pela construção da escola indígena na comunidade tem muito a ver com 

a finalidade por parte das lideranças de evitar que as crianças e adolescentes Tapuia fossem 

discriminados nas escolas de fora como estava ocorrendo há tempos, como nos explicam os 

professores Welington Brandão e Eunice Rodrigues e o Cacique Dorvalino Augusto em 

entrevista.  

Em entrevista realizada em 2014, a professora Eunice Rodrigues nos explicou que a 

questão de ser índio ou não, “o quê que é ser índio, o quê que é ser Tapuia” (Profa. Eunice, p. 

6) sempre esteve presente em sua comunidade porque era intensa a cobrança das pessoas de 

fora, “o pessoal de fora fala[va] que ser Tapuia não é [ser] índio né ... Tapuia é um trem ... um 

trem qualquer” (Profa. Eunice, p. 5). Ainda dando continuidade a seu relato, diz: 

 

... as pessoas falavam que ser Tapuia não é ser índio e que ... pra ... já que a gente 

não tinha fisionomia né ... então tinha que falar uma língua né .... e aí então se não 

sabia falar uma língua então não era índio... 

[...] 

... assim desde que eu... pequenininha nas festas que a gente ia assim... pra fora na 

cidade... todo mundo “Ah...” as pessoas questionavam ... se falava assim que... o 

quê que a gente era né ... aí a gente assim não sabia o que a gente era ... porque ao 

mesmo tempo que a gente não era branco a gente também não era índio ... (Profa. 

Eunice, p. 18). 
 

Por conta dessas cobranças e das desconfianças de sua identidade, houve uma 

inquietação, um desejo de quase todos em aprender uma língua indígena a fim de se 

reafirmarem como índios para a comunidade envolvente e também para os índios de outras 

etnias que cobravam o uso da uma das línguas de seus antepassados.  

Com base nas observações e análise do corpus de pesquisa, considerando a situação 

sociolinguística, podemos dizer que as enunciações Qual é a língua de vocês? e Para ser índio 

tem que falar uma língua indígena foram e são bastante ouvidas pelo Tapuia desde 1980. Nesse 

contexto discursivo, a segunda enunciação representa uma exigência imposta pelos de fora, um 
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argumento que se formula para completar o raciocínio já iniciado pela indagação, encerrando 

um discurso colonizador das identidades outras em nossa sociedade, aquelas identidades que 

não se conformam ao que foi normalizado no contexto do paradigma da unidade. 

Em seus relatos, os professores se referem às cobranças e também à situação de opressão 

psicológica que levaram muitos Tapuia a acreditar na necessidade de falar uma língua estranha 

para garantir sua identidade indígena: 

 

[O Tapuia] precisava tanto de afirmação que as pessoas achavam muito ... muito 

essa ideia ‘ah... vamos aprender uma língua que aí eu posso falar mesmo né’... 

achava que a língua que era o Tapuia ... não era ele que era o Tapuia ... então 

acabou se misturando um pouco essa questão ... (Professor Márcio). 

 

... a questão da língua [de aprender] não [estava] ligada só na ... língua mesmo 

era uma questão identitária né ... porque a língua era pra provar que você 

realmente era índio né (Profa. Eunice). 

 

[as pessoas da comunidade] achavam assim, que tinham que aprender pelo menos 

algumas palavras pra poder ... quando alguém perguntasse pra ele “Você é índio?” 

“Sou!” é se... é “Então fala uma língua!” ... pra ele falar pelo menos alguma 

palavrinha pra poder sair fora não é? (Profa. Eunice, p. 7). 

 

[aprender uma língua indígena] na época era... era... também era uma questão 

de... de autoafirmação né... [...] por... por sofrer muito igual eu falei por sofrer 

muito preconceito... e... e quando ia na cidade falava que era índio... falava então 

não... “você fala uma língua” e aí [...] as pessoas “fala... fala uma língua 

indígena...” falava “não...”... aí [...] começava sofrer o preconceito... fala que não 

era índio... então... então [...] as pessoas sentia muita vontade de aprender também 

por questão de... de afirmação né... [...] achava que pra ser... nosso povo aqui da 

comunidade... a maioria achava assim que pra ser índio tinha que falar uma Língua 

Indígena... (Prof. Luiz, p. 17) 

 

ah tinham vergonha de falar que eram tapuia ... uns tinham porque é... ele... pelo 

fato do preconceito das pessoas falarem “se você é Tapuia... se você é índio, mas 

você não parece índio”. Eu ouvi muitas vezes isso. 

[...] 

Mas se você é índio você fala uma língua. “Mas você... você ((risos)) índio não tem 

o cabelo pretinho, lisinho?” Então tem essa questão né. (Profa. Adriana, p. 7) 

 

 

Nesse contexto de cobranças, sendo a língua um dos fatores que estabelecem a 

identidade étnica (MAY, 1998), faz sentido o Tapuia então achar “que a língua que era o 
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Tapuia”, como afirma um dos professores, em busca de possuírem uma identidade aceita por si 

e pelos de fora.  

Nesses e em outros relatos, o desejo de aprender uma língua indígena sempre está 

relacionado à afirmação identitária para o outro, mas também para o próprio Tapuia, pois, como 

argumenta Cardoso de Oliveira (2006), a busca pelo reconhecimento étnico começa com o auto-

reconhecimento, compreendendo aqui que, na sua situação de conflito identitário, esse povo 

vivia com a insegurança, a intranquilidade, a vergonha e/ou o receio de dizer “eu sou Tapuia”, 

“eu sou índio tapuia do Carretão” nas últimas décadas do século XX e no início do XXI.  

Na pesquisa, observamos que diferentes acontecimentos alimentaram esse desejo do 

Tapuia em aprender uma das línguas de seus antepassados, como o trânsito e a convivência de 

diferentes instituições e pesquisadores no Carretão tratando de questões indígenas ou fazendo 

pesquisa antropológica, sobre identidade, momentos em que a situação sociolinguística sempre 

foi colocada em evidência. 

No final do século XX e início do XXI, conforme relatam alguns professores, além de 

terem recebido/hospedado outras etnias na comunidade, tiveram também contato com alguns 

parentes em outras aldeias, e, nessas oportunidades, aproveitavam para aprender a dança, a fazer 

a tinta para a pintura, a confecção de adornos, a colocação de brinco, a pesca e a caça, em uma 

tentativa de reelaborar sua identidade, entendendo ainda que a estadia de alguns Karajá e 

Xavante no Carretão acabou por fortalecer o querer aprender outra língua entre muitos Tapuia, 

porque, quando seus parentes usavam suas línguas, acabavam por despertar a curiosidade em 

aprender. Alguns chegaram a ter aulas com um Xavante que morou no Carretão por alguns 

meses, conforme relatos dos professores. 

Já no início do século XX, o contexto de audiências com a comunidade para abrir uma 

escola estadual indígena no Carretão, já que a escola municipal que ali funcionava desde 1972 

era uma escola que atendia somente à primeira fase do ensino fundamental, criou também 

condições para o fortalecimento do desejo de aprender outra língua. Com a ajuda de 

profissionais da Subsecretaria de Educação Estadual de Rubiataba22, da UFG e da PUC-Goiás, 

entre outros, foram realizadas discussões sobre o Projeto Político Pedagógico (PPP) da escola 

e sua matriz, considerando a construção de uma escola indígena bilíngue, conforme legisla a 

Constituição Federal.  

                                                           
22 Subsecretaria Regional da Secretaria de Estado de Educação, Cultura e Esporte (SEDUCE) de Goiás. 
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Nessas audiências, segundo depoimento do padre Joaquim José Neto em entrevista, foi 

explicitado e discutido o direito pela Constituição de eles terem uma educação bilíngue. Assim, 

a discussão em torno do aprendizado de outra língua, de que língua seria essa foi realizada, 

gerando muito debate, mas, nas palavras do padre, “isso não prosperou, porque eles [os Tapuia] 

mesmos não viram utilidade...”. Por outro lado, em entrevista cedida a esta pesquisadora, em 

2014, o cacique Dorvalino Augusto relata a participação da comunidade na luta pela construção 

da escola, dizendo ainda que, desde 1996, já sonhavam com uma escola na aldeia, acreditando 

que da escola sairiam a cultura e também a língua tão cobrada pelos de fora, sendo intenção 

deles buscar professores indígenas das etnias para ensinar uma das línguas de seus 

antepassados. 

Em 2007, apesar do que diz o padre José Neto, quando os professores Tapuia chegaram 

à UFG para cursar a licenciatura em Educação Intercultural, o desejo de aprender uma língua 

indígena ainda estava muito vivo no Carretão e ganhou elementos que o alimentam no contexto 

inicial da formação acadêmica por conta das cobranças dos próprios parentes indígenas sobre 

qual língua indígena falavam os Tapuia.  

Nas entrevistas, ouvimos relatos de que a luta para se afirmarem como índios foi grande, 

“ferrenha”, porque muitos alunos da licenciatura não aceitavam que fossem seus parentes sem 

falar uma língua indígena (Profa. Eunice). Há relatos de que ficavam “no meio do fogo 

cruzado”, pois, de um lado, havia a comunidade branca no entorno do Carretão, e, de outro, 

havia seus parentes indígenas na UFG, muitos com suspeitas sobre sua identidade (Profa. 

Silma). Sobre a posição de alguns desses parentes na licenciatura, uma professora relata que 

“eles [...] não aceitavam a gente como indígena né ... o tempo todo a gente tinha que ficar 

contando as histórias ... como se precisasse todo tempo a gente [ter que] justificar né...” (Profa. 

Silma), demonstrando sua insatisfação durante a entrevista com aqueles que lhe julgavam.  

Nesse histórico de cobranças envolvendo a situação sociolinguística desse povo com a 

questão de ter uma língua indígena (Macro-Jê), de aprender outra língua, entendemos que duas 

questões foram centrais. De um lado, havia o modelo colonial da identidade fixa do sujeito 

“índio”, de como ele “deveria ser”, considerando as características físicas, culturais e 

linguísticas, que eram representadas nas cobranças em relação à identidade indígena dos 

Tapuia.  

Para ser considerado índio, o Tapuia tinha/tem que ter o cabelo liso, preto, os olhos 

puxados e falar uma língua de seus antepassados indígenas, pois só assim atenderia às 
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expectativas dos outros que exigiam/exigem uma identidade com um “núcleo estável do eu que 

passa, do início ao fim, sem qualquer mudança, por todas as vicissitudes da história” (HALL, 

2000, p. 108), em um total obscurantismo colonial, resguardado no discurso da colonialidade 

global, para as diferenças e para a articulação social das diferenças que possibilita a formulação 

de identidades transitórias, fluidas; uma articulação que se dá em um processo de deslocamento 

cultural (BHABHA, 2013).  

De outro lado, tínhamos um contexto social e político do discurso da Constituição 

Federal de 1988 que reconhece as diferenças étnicas e culturais dos índios, rompendo com o 

discurso secular da assimilação para promover o direito dos índios à diferença (ARAÚJO et al, 

2006). O texto constitucional coloca as línguas indígenas no centro de discussões políticas e 

educacionais no final do século XX, pensando na valorização das diferentes culturas; tendo os 

povos indígenas, a partir de então, o direito à educação também em língua materna e utilização 

dos seus processos próprios de aprendizagem (Art. 209, § 2). Como consequência dessa garantia 

constitucional, na Lei de Diretrizes e Bases da Educação (no. 9.394/96), há o direcionamento 

legal para o direito do índio em ter uma educação bilíngue, conforme prevê o artigo 78, que diz 

que o Sistema de Ensino da União desenvolverá programas “para oferta de educação bilíngüe 

intercultural para os povos indígenas”.  

Há assim um movimento nacional de política linguística mais libertadora para as 

comunidades indígenas a partir da Constituição Federal de 1988, uma resposta às pautas dos 

movimentos indígenas, ao reconhecer a diversidade étnica e cultural indígena como parte da 

cultura brasileira; e, com isso, valorizando suas línguas, refuta a política de assimilação 

praticada no contexto das ações desenvolvidas pelo SPI e pela FUNAI nesse século, tendo este 

órgão como ponto de partida o Estatuto do Índio (1973), mas os Tapuia não encontram espaço 

nessa política linguística implementada pela CF para sua identidade indígena sendo falantes da 

LP.  

Esse reconhecimento das línguas indígenas e a promoção do ensino bilíngue acabam 

por criar outra pressão nos Tapuia, porque, sendo falantes de português, não teriam uma escola 

bilíngue nos termos da lei, uma situação que contribuiu para a manutenção do desejo em 

aprender outra língua, em um propósito claro de reafirmarem a identidade étnica. Essa política 

linguística de valorização das línguas indígenas como um capital cultural (BOURDIEU, 1998) 

importante para as nações indígenas, oficialmente podendo ser levadas para os ambientes 

escolares indígenas não mais para serem instrumentos de colonização linguística, acabou por 
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configurar uma política de exclusão para os Tapuia via distinção social; porque, apesar de 

serem diferenciados, um povo específico, não eram bilíngues, alimentando sua insegurança e o 

conflito com sua identidade. 

Resumidamente, na primeira questão, possuir uma língua indígena era uma condição 

essencial do ser índio, porque “... índio é aquele que fala língua ...” (Prof. Welington, p. 10), 

um argumento do discurso essencialista e colonialista que ampara o seu poder sobre o outro e 

a sua diferença ao repudiar a sua diferença cultural, apesar de reconhecê-la (BHABHA, 2013); 

e na segunda questão uma condição facilitadora para o reconhecimento identitário social para 

muitos povos, mas se tornou um problema para o Tapuia.  

Quando os indígenas de outras etnias cobram do Tapuia uma língua indígena de seus 

antepassados, estão inseridos no contexto desta política linguística em que as línguas indígenas 

passam a ser valorizadas a partir da Constituição. Nesse caso, esses questionamentos de seus 

parentes se dão por outros interesses e não pelos fundiários, não podendo assim serem 

caracterizados pela exclusão que está na base do discurso da não indianidade tecido pelos 

fazendeiros e posseiros. Um elemento que nos apoia nesse entendimento é o fato de as outras 

etnias com as quais o Tapuia tem tido contato desde 1980 terem ensinado muitas práticas 

culturais a esse povo, contribuindo com a reinvenção de sua dança, pintura, furação de orelha, 

chegando um índio Xavante a ensinar algumas palavras de sua língua para alguns Tapuia 

interessados em aprender, como já explicitamos neste texto.  

Nesse contexto, é importante pontuar ainda que o Tapuia só se preocupou com sua 

identidade indígena, isto é, esta passou a ser uma questão (TADEU DA SILVA, 2000) de suma 

importância a partir do momento em que ela foi questionada e ele se sentiu obrigado a provar 

que era índio para ter direito à posse de suas terras e depois para se garantir como dono delas. 

A partir do exposto, entendemos que esse desejo/essa necessidade de aprender uma 

língua surge como se fosse uma solução para as dúvidas e questionamentos, sendo reforçado 

por um conjunto de acontecimentos sociais, políticos e legais em que a comunidade se viu 

envolvida no final do século XX e início do XXI. Foi uma “necessidade” levada para os Tapuia 

que acabou gerando também um conflito linguístico nesse povo: aprender ou não uma língua 

indígena para defenderem sua indianidade. Nas palavras de um dos professores, “o Tapuia 

[ficou] meio na balança ... será que eu tenho que aprender aquilo lá também [uma língua 

indígena] pra mim ser [índio]...” (Prof. Márcio, p. 24). Essa foi uma preocupação gerada, uma 

demanda que surgiu entre eles por questões que, ao serem levadas e contextualizadas ali por 
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diferentes vozes, reforçaram, numa situação complexa, a insegurança étnica e linguística do 

grupo.   

Calvet (2002), ao discutir o conceito de in/segurança linguística, argumenta que a 

insegurança linguística ocorre “quando os falantes consideram seu modo de falar pouco 

valorizador e têm em mente outro modelo, mais prestigioso, mas que não praticam.” (p. 72). 

Na base dessa insegurança temos dois modelos de situação sociolinguística, sendo um 

legitimado na sociedade, pelo Estado em suas práticas institucionais, e o outro que está sempre 

sendo medido em relação às práticas linguísticas legítimas (BOURDIEU, 1998), sendo 

categorizado como inferior ou sendo preterido, como tem ocorrido em terras brasileiras desde 

que o europeu com suas práticas linguísticas entrou em contato e em conflito com o mundo dos 

nativos brasileiros e sua diversidade de línguas.  

Na situação dos Tapuia, essa insegurança é aqui também discutida como étnica, já que 

as cobranças pelo uso de uma língua de seus antepassados é também uma cobrança identitária. 

Sendo assim, por insegurança étnica e linguística nos referimos efetivamente à falta de 

segurança dos Tapuia em ser Tapuia, em ser indígena e se assumir como tal falando a LP e com 

um fenótipo afroindígena. Referimo-nos aos sentimentos de inferioridade, de falta, de 

autodesvalia, que derivam e/ou são fortalecidos pelas cobranças por parte do outro (aquele que 

oprime), o qual exige do Tapuia uma identidade idílica do índio brasileiro. Nesse caso, a 

insegurança faz muitos Tapuia se sentirem com vergonha do que são, sentindo-se pouco ou não 

valorizados por sua identidade histórica, se pautando também nesse modelo de identidade 

indígena tradicional estereotipado.  

É nesse contexto de diferentes opressões e conflitos vividos pela comunidade Tapuia 

que compreendemos que houve um enfraquecimento de atitudes positivas em relação à sua 

identidade indígena, como também se forjaram e/ou se fortaleceram atitudes negativas. Quando 

o Tapuia relata que, para não ter que dar explicações de onde morava, de que língua falava ou 

não falava, dizia que era de Rubiataba ou de Varjão, esconde-se por trás de uma identidade que 

ele entendia ser aceita e que não geraria questionamentos que lhe fizessem se sentir inferior e 

com vergonha. Não entendemos simplesmente que esta é uma ação do Tapuia porque é um ser 

inconcluso, como todos nós, e, por isso, convive com a dúvida, com a incerteza, mas sim uma 

resposta ao preconceito e à discriminação porque não queria ser avaliado negativamente e se 

sentir inferior e sem valia. 
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Os relatos dos professores denotam as inseguranças geradas por se sentirem cobrados 

em relação ao que possuem e não possuem em termos étnicos e linguísticos, como se a língua 

falada pela comunidade, o português tapuia, e o seu fenótipo afroindígena os excluíssem da 

categoria índio, e, consequentemente, de seus direitos indígenas. Com isso, vivendo um conflito 

com sua identidade, a solução primeira e imediata, menos conflitante para ele em muitas 

ocasiões, foi esconder-se atrás de outra identidade, dando um indício de suas atitudes 

etnolinguísticas.  

Entretanto, defendemos que nos últimos anos, no contexto de formação superior dos 

professores Tapuia na licenciatura em Educação Intercultural, o Tapuia tem olhado de outro 

modo para sua situação de opressão e sua identidade questionada, dando indícios de que suas 

atitudes etnolinguísticas estão em um movimento positivo.  

E, com a finalidade de problematizar tais atitudes, colocando em foco alguns impactos 

que observamos na comunidade Tapuia decorrentes da atuação de seus professores indígenas 

no contexto de suas pesquisas e outras práticas pedagógicas vivenciadas por eles durante sua 

formação da licenciatura, no próximo capítulo, apresentamos o projeto político pedagógico do 

curso a partir de uma contextualização de questões sociais, políticas e científicas importantes 

para compreendermos o tipo de ensino proposto pela licenciatura e o momento histórico pelo 

qual passa a comunidade indígena Tapuia do Carretão em Goiás. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



67 

 

 

 

2 UMA EDUCAÇÃO INTERCULTURAL PARA A EQUIDADE  

 

 

Nosso objetivo com este capítulo é, então, contextualizar a formação acadêmica 

vivenciada pelos professores Tapuia e as atividades desenvolvidas na Terra Indígena Carretão; 

uma elaboração textual que contribui para a compreensão da problematização das atitudes desse 

povo em relação à sua identidade indígena, objeto de estudo desta tese.  

Inicialmente, discorremos sobre o contexto político-social do século XX que favoreceu 

a geração de um pensamento renovador de crítica ao paradigma da unidade, em que conceitos 

como a diversidade e a interculturalidade são importantes na compreensão do movimento 

social, político e científico que se dá nesse século, conceitos centrais nas propostas de educação 

diferenciada para os povos indígenas na América Latina, como se tem construído e vivenciado 

desde 2007 na Educação Intercultural.  

Posteriormente, apresentamos o projeto pedagógico da licenciatura em Educação 

Intercultural do Núcleo Takinahakỹ de Formação Superior Indígena da Universidade Federal 

de Goiás, discutindo a sua base epistemológica, política, teórica e pedagógica e as suas ações 

realizadas a partir das matrizes curriculares do curso; formação que possibilitou aos professores 

Tapuia uma educação diferenciada que contribuiu para o fortalecimento de sua identidade.  

 

2.1 CONTEXTO POLÍTICO-SOCIAL FOMENTADOR PARA A ELABORAÇÃO DA 

PROPOSTA DA LICENCIATURA EM EDUCAÇÃO INTERCULTURAL 

 

Conforme Morin (2007), no século XX, “o mundo vivia com a ilusão de que o progresso 

é uma necessidade histórica, determinada, de que os progressos técnico, mecânico, industrial 

levavam ao progresso humano, ao bem-estar da compreensão.” (p. 47). Nesse contexto social, 

político e econômico que estruturava/estrutura o pensamento de uma sociedade civilizada e 

racional, ganha força um pensamento contra-hegemônico que contesta o estado das coisas na 

humanidade colocando-se na contra-corrente das correntes dominantes, para usar os termos de 

Morin (2007).  
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De dentro dessa contra-corrente, a diversidade e a interculturalidade, que até o século 

XX não eram nenhuma novidade, nesse século, vêm à tona nas discussões sociais, culturais, 

políticas e educacionais, ocasionadas por acontecimentos como o movimento feminista que se 

elaborava desde o século XIX, o pós-guerra de 1945, a luta contra a segregação negra nos EUA 

em meados do século XX e os movimentos indígenas na América Latina a partir de 1970; 

movimentos sociais e culturais importantes para o desvelamento das relações de opressão 

vividas pelas minorias.  

No contexto do pós-guerra, um processo de abertura política e econômica fortaleceu o 

forjamento de novas relações entre povos e culturas diferentes, resultando também em um 

confronto entre as epistemologias não-dominantes e a epistemologia dominante (ocidental).  

Como explica Díaz-Polanco (2006, p. 13-14), dentro dos seus limites, de suas fronteiras, 

as comunidades mantiveram “las normas, usos, costumbres, símbolos, cosmovisiones y 

lenguajes que conformaban distintos sistemas culturales, marcaban la diferencia o las fronteras 

entre sociedades”, fora dos seus limites, as tensões e os conflitos entre os grupos se instalaram 

pelos novos compartilhamentos (habitat, recursos, intercâmbio de bens de algum tipo). Nesse 

contexto, as relações também se estreitaram gradualmente e sistemas mais complexos (pelas 

várias configurações culturais) foram se elaborando em um mesmo ambiente político e 

econômico, reconfigurando-se as estruturas sócio-culturais vividas até então.  

O mundo passou a viver uma globalização em diferentes áreas (política, economia, 

cultura, conhecimento, comunicação), e, “pela primeira vez na história, [estavámos] 

‘condenados’ a pensar a unidade humana na base da sua diversidade cultural.”, como argumenta 

Stoer (2008, p. 185), a partir de Archer (1991). A sociedade se via então diante de uma nova 

realidade relacional entre pessoas, povos e nações e suas culturas, em que o modelo de 

sociedade cartesiano e racionalista é questionado por não conseguir contemplar em seu 

paradigma da unidade a diversidade cultural.  

As novas relações interculturais do pós-guerra, os pensamentos antagônicos, a incerteza 

no futuro, a complexidade que se elabora nesse encontro de grupos sociais a partir dos quais se 

veem construindo novas relações e ampliando as possibilidades interculturais, confrontam o 

paradigma ocidental. Na América Latina, especialmente, a diversidade étnica e cultural 

indígena em seus estados nacionais confrontou a noção de unidade do ocidentalismo imposto 

aos povos indígenas em diversos âmbitos desde o colonialismo europeu: territorial, linguístico, 

espiritual (religioso), cultural, educacional, entre outros.  
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Os questionamentos do modelo de sociedade prescrito e das certezas pregadas pelo 

pensamento racionalista tomam corpo nesse movimento social e em um movimento científico 

que se constrói na contra-hegemonia (FANON, [1952] 2008; FREIRE, [1968] 1987), por todo 

esse século, na contramão da ciência moderna (NICOLESCU, 1999; MORIN, 2010).  

O pensamento racional, etnocêntrico e liberal do ocidente, difundido pelo mundo por 

meio do colonialismo, como discutimos no primeiro capítulo, e há tempos questionado por 

muitos, passa desde então a ser duramente discutido e combatido nos movimentos sociais e em 

um movimento científico renovador, em busca de uma sociedade que reconheça as 

singularidades, as diferentes maneiras de ser e se viver, os diferentes saberes (e suas 

articulações), e seu valor, problematizando as causas das diferenças políticas, sociais e não 

somente culturais, em busca de alternativas para uma vida com equidade social.  

Nesse século, a sociedade vivencia então outro momento diante do mundo ordenado, 

pensado pela ciência moderna no contexto do paradigma da unidade. Potencializa-se um 

pensamento complexo que se opõe “a qualquer forma de simplificação ou reducionismo” 

(ROCHA & BORGES, 2010, p. 60). As identidades fluidas, descentradas, antagônicas e 

inacabadas (SANTOS, 1993; HALL, 2011) desestabilizam a cada década a estrutura social e 

científica continuamente (com suas noções de ordem, de separabilidade e de razão clássicas) 

por meio da alteridade característica das comunidades tanto nas relações intraculturais como 

interculturais, profundamente modificadas nos novos encontros estabelecidos na segunda 

metade do século XX.  

Esse contexto social, histórico, político e científico, em que as pessoas se viram 

construindo uma nova ordem, foi favorável à discussão de conceitos centrais na demanda de 

uma educação intercultural indígena que se forjou na América Latina a partir de 1970, como a 

diversidade, a diferença e a interculturalidade; conceitos pensados e ressignificados em uma 

revisão do pensamento ocidental imposto há séculos às racionalidades indígenas 

latinoamericanas.  
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2.2 DISCUTINDO A DIVERSIDADE CULTURAL E A INTERCULTURALDADE NAS 

RELAÇÕES SOCIAIS, POLÍTICAS E EDUCACIONAIS 

 

 

Sendo a diversidade étnica e cultural uma constante nas sociedades humanas (DÍAZ-

POLANCO, 2006), compreendemos que as lutas em prol da diversidade, pela valorização e 

respeito à “coexistência dos sistemas culturais distintos” (p. 17), não se pautam em um contexto 

histórico do século XX exclusivamente, mas sim representam um produto das relações de poder 

e subjugação das minorias que caracterizam a história da humanidade.  

Entretanto, é no final do século XX que a diversidade étnico-cultural de grupos como 

os povos indígenas é fortemente problematizada na contramão da identidade ocidental, 

valorizando suas “formas peculiares de resolver problemas da convivência social, [suas] 

concepções específicas do bem e do que constitui a boa vida que desenvolve[ram] esses 

conglomerados humanos.” (DÍAZ-POLANCO, 2006). Como exemplo, temos as concepções 

específicas sobre os processos de aprendizagem de cada povo indígena, os quais se efetivam 

dentro de uma perspectiva intercultural e holística do mundo em que vivem. 

No contexto então dos movimentos indígenas da América Latina, a noção de diversidade 

é debatida, valorizada e defendida em busca de uma nação “includente”, que “no social elimine 

toda forma de exclusão, segregação, racismo, opressão, etc.” (MOYA & MOYA, 2004, p. 70). 

Nesse sentido, se crê na ampliação da democracia a fim de se obter “condições para a equidade 

nas distintas ordens da vida social.” (MOYA & MOYA, 2004, p. 69). Para isso, o movimento 

indígena questiona a ordem vigente, bem como quem tem representado os interesses de todos, 

questionando a universalidade de tais interesses e colocando em discussão suas identidades 

peculiares, seu papel na construção da nação de todos e os interesses dos grupos dentro do 

estado-nação, não promovendo a dissolução deste estado, mas questionando a configuração 

política e democrática ao pensar na diversidade de cultura e de grupos étnicos dentro do estado-

nação (MOYA & MOYA, 2004).  

No contexto desse debate sobre a diversidade, emerge a discussão sobre outro conceito 

que passa a ser central na proposta de uma educação indígena que trate equitativamente todas 

as culturas, todos os saberes, em busca de produzir mais conhecimentos para viver bem em 

sociedade, a interculturalidade.  

A ideia de algo intercultural, da própria interculturalidade, como já dissemos, também 

se fortalece em meio a mudanças sociais e políticas em função das lutas sociais. Na América 
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Latina, a discussão em torno da diversidade levou esses termos ao centro das discussões sobre 

o ensino para/nas comunidades indígenas. Assim, podemos dizer que os sentidos desse adjetivo 

e substantivo e seus usos são historicamente construídos em um contexto social de conflitos e 

interesses políticos diversos, daí sendo usados conforme o interesse político de cada grupo.  

Segundo Moya e Moya (2004), na América Latina, a noção de interculturalidade 

desenvolveu-se a partir da década de 1970, no contexto dos sistemas educativos interculturais, 

a fim de substituir, naquele momento, um enfoque biculturalista das ações governamentais no 

ensino para os índios, que se aproximava das políticas de transição e de assimilação cultural.  

Se, por um lado, Walsh (2009, 2010) entende que essa noção está relacionada às lutas 

dos grupos indígenas da América Latina e à necessidade de uma educação que se propusesse a 

ser verdadeiramente equitativa e ativa em prol dos interesses desses grupos (sendo uma 

construção que veio de baixo, dos grupos historicamente oprimidos); por outro, a pesquisadora 

compreende também que a noção de interculturalidade está relacionada aos interesses dos 

Estados e organismos internacionais (FMI, Banco Mundial, PNUD) que procuraram/procuram 

regular a diversidade e seus mecanismos de manutenção, em busca da homogeneização e 

controle social.  

Evidentemente, é importante compreender que os discursos multiculturalistas 

(multiculturalismo liberal (DÍAZ-POLANCO, 2006)) que se utilizam desse conceito a fim de 

pregar uma prática que respeita as diferenças étnicas e culturais na América Latina estão 

tecendo uma resposta política aos movimentos reivindicatórios das populações indígenas, sendo 

a interculturalidade, “cada vez mais, o termo usado para se referir a esses discursos, políticas, 

estratégias de corte multi-cultural-neoliberal”, conforme Walsh (2009, p. 20). Ou seja, tem 

ocorrido uma apropriação manipuladora da palavra do outro por parte daqueles que dominam 

para combater a luta das minorias (indígenas) por equidade social e educacional.  

Entretanto, a relação intercultural tão discutida e problematizada nos movimentos 

indígenas em prol de uma educação diferenciada (educação bilíngue intercultural), a partir da 

década de 1970, é uma proposta de uma mudança na estrutura do ser, pensar e agir no cenário 

educacional e social em geral, uma mudança de paradigma educacional (TASSINARI, 2008; 

GRUPIONI, 2006). Desde esses movimentos há um repensar sobre e um novo fazer na 

educação indígena na América Latina que se estruturava quase exclusivamente no modelo 

ocidental e liberal de educar; mas, antes de tudo esses movimentos ocorreram em busca de uma 

vida melhor e de respeito ao índio, sua história, sua língua e sua cultura. Os indígenas 
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reclamavam o direito à diferença e a uma educação que pudesse contribuir com o fortalecimento 

de suas identidades (TUBINO, 2005).  

Tubino (2005) defende, então, a prática do interculturalismo crítico, compreendido 

como um “proyecto ético-polìtico de acción transformativa y democracia radical”, que busca 

suprimir a assimetria social e cultural por meio de um diálogo autêntico; um diálogo em que 

haja a discussão de todos os fatores que condicionam um intercâmbio verdadeiro entre as 

diferentes culturas da humanidade (fatores econômicos, políticos, militares, entre outros).  

Nesse sentido de interculturalidade proposto por Tubino (2005), “O reconhecimento da 

diversidade precisa estar articulado com projetos emancipatórios, democráticos e de cidadania.” 

(MARCON, 2010, p. 111). Assim, a interculturalidade é entendida como base para um pacto 

social de valorização equitativa das diferentes culturas, promovendo o diálogo entre elas na 

perspectiva das relações interculturais positivas explicitadas por Albó (2005), as quais nos 

“levam a respeitar o que é culturalmente distinto e a enriquecer-se mutuamente, numa 

aprendizagem mútua” (ALBÓ, 2005, p. 48), fortalecendo a si e ao outro. Não basta assim 

reconhecer, respeitar e tolerar a diferença. 

Como argumenta Walsh (2009), a perspectiva da interculturalidade crítica é aquela que 

está orientada para o questionamento, para a transformação das estruturas, instituições e 

relações já existentes na sociedade em geral e, em especial, na escola, para a discussão da 

complexidade da estrutura social que se forjou dentro do que Quijano denominou de 

colonialidade de poder na América Latina (QUIJANO, 2005; CASTRO GÓMEZ & 

GROSFOGUEL, 2007). Nesse sentido, fica mais evidente e coerente a exposição de Walsh de 

que “a interculturalidade crítica parte do problema do poder, seu padrão de racialização e da 

diferença [...] que foi construída em função disso.” (p. 21), sendo “uma construção de e a partir 

das pessoas que sofreram uma histórica submissão e subalternização.” (2009, p. 22).  

Nesse caso, não podemos pensar uma perspectiva crítica da interculturalidade, da 

educação intercultural que não se sedimenta em um espaço de luta, de conflito, uma vez que 

culturas diferentes implicam visões de mundo, epistemologias, valores, desejos e escolhas 

diferentes, como também vários projetos civilizatórios em conflito (MOYA & MOYA, 2004) 

que geram uma tensão entre grupos de interesses diferentes, não sendo esses conflitos 

unicamente de cunho cultural, identitário, mas social, econômico e político. É nesse sentido 

que, sendo a interculturalidade crítica um projeto ético e político em busca de uma ação que 

transforme, que seja democrática para diferentes povos e suas culturas, é vital reconhecer que 

nos grupos sociais vivenciamos a “unidade com uma estructura conflictiva, asimétrica, no 



73 

 

estable.” (MOYA & MOYA, 2004, p. 168), não conceitualizando esse conflito como algo 

negativo, mas como algo que provoca debates e mudanças necessárias, ao contrário do que 

propõe o paradigma da unidade (homogeneidade cultural e linguística). 

Essa perspectiva é a mesma de Castro-Gómez e Garcés ao pensarem a interculturalidade 

numa concepção crítica da cultura, do intercultural, que “sirva como ferramenta compreensiva 

e transformativa das relações sociais, cruzadas pela diversidade e pelo conflito.”, indo além da 

descrição do encontro das essencialidades de cada cultura, como afirma Garcés (2007, p. 235). 

Deve assim ser vista como um projeto de transformação social que está intimamente ligado ao 

projeto da decolonialidade, funcionando como sua ferramenta, como uma estratégia que tenta 

construir outras relações (WALSH, 2009) na sociedade e nas escolas, diferentes das relações 

estabelecidas e reguladas a partir das diferenças coloniais (raciais e de trabalho, inicialmente), 

mas continuamente conflituosas e não estáveis, já que é uma produção humana.  

Neste caso, qualquer visão, perspectiva e/ou ideologia que nos leve a minimizar ou 

regular as diferenças o faz com a finalidade de mascarar essa complexa realidade da estrutura 

social e cultural, com objetivo claro de: “anular as cosmovisões, filosofias, religiosidades, 

princípios e sistemas de vida” (WALSH, 2009, p. 15) de outras comunidades e suas 

contribuições ao mundo, como as indígenas e africanas, que não a do grupo dominante 

econômico e politicamente; de anular ou minimizar as relações enriquecedoras mantidas entre 

as diversas culturas e etnias, especialmente comuns por toda a América Latina; e/ou de não 

problematizar as causas das diferenças sociais. 

Entretanto, apesar do contexto político, vemos que o pensamento monocultural mantém-

se forte em sua difusão e defesa por uma sociedade em que as identidades são fixas e seguem 

um modelo já definido como o melhor e correto, apesar de em muitos contextos 

intencionalmente dizer o contrário; a partir de onde, muitas atitudes negativas são produzidas 

em relação ao que lembra a diversidade, ou seja, às diferenças sócio-culturais, essencialmente, 

de grupos menores, não dominantes, como o povo Tapuia do Carretão em Goiás, pois 

discursivamente é construída a ideia de que sua realidade e de tantas outras etnias é inferior, 

como também se identificam atitudes negativas entre eles que acabam por introjetar o discurso 

essencialista do outro que oprime. 

Aquilo então que se diferencia do modelo exigido na sociedade colonial no campo 

étnico, cultural (linguístico) e social tem sido condenado como algo negativo, sendo 

estereotipado e excluído como as identidades locais (GOFFMAN, 2004). Desse modo, as 

atitudes que partem de avaliações negativas feitas socialmente refletem esse pensamento 
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colonial e etnocêntrico diretamente em relação às identidades questionadas e refutadas dos 

grupos minoritários, reforçando a exclusão e se opondo à complementaridade cultural e 

epistemológica. 

Nesse contexto de discussão, a noção de identidade evidentemente se torna central, pois, 

saber quem somos e quem é o outro é fundamental nas relações humanas dentro de um mesmo 

grupo, como entre grupos diferentes. Nesse sentido, para os Tapuia e os demais povos que 

foram por séculos solapados em seus direitos e em sua cultura, divididos, miscigenados e/ou 

massacrados, a participação nesse movimento indígena latino-americano, por meio de ações 

como a da licenciatura em Educação Intercultural, é muito importante e decisiva por terem a 

oportunidade de reelaboração de suas identidades, as quais são “base da interculturalidade” 

(MOYA & MOYA, 2004, p. 79), bem como de muitas atitudes. Nesse contexto, há a 

compreensão de que a interculturalidade é um conceito então carregado de intencionalidade 

política, como postula Moya e Moya (2004), fazendo jus à politização da identidade indígena 

realizada pelos movimentos indígenas latino-americanos (DÍAZ-POLANCO, 2006; 

BITTENCOURT, 2000), funcionando como uma engrenagem que alimenta as práticas sociais 

que fortalecem as identidades dos povos indígenas. 

É com base nessa epistemologia da diversidade, intercultural e decolonial que nos 

propomos a problematizar as atitudes dos Tapuia em relação à sua identidade indígena, 

compreendendo que as suas atitudes são resultado do processo histórico de subjugação, 

preconceito e discriminação sofrido por esse povo, como também resultado de diferentes ações 

vivenciadas nessa e por essa comunidade, entre elas, as ações de uma educação diferenciada 

promovida no contexto de formação superior de seus professores no curso de Educação 

Intercultural da UFG. 

Situamos assim a luta dessa comunidade em defesa de sua identidade indígena no 

contexto da Educação Intercultural como fazendo parte de um movimento indígena brasileiro 

histórico das lutas sociais pela diversidade na América Latina desde o final do século XX, as 

quais podem ser compreendidas a partir das discussões e embates culturais, políticos, 

ideológicos e teóricos sobre o que se entende por diversidade, diferença e interculturalidade, 

conceitos desde então conceitualizados e centrais em processos políticos de escolarização 

brasileira, especialmente, presentes nas discussões sobre educação diferenciada para os povos 

indígenas, como ocorreu/ocorre com a construção do projeto político pedagógico da Educação 

Intercultural. 
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2.3 A LICENCIATURA EM EDUCAÇÃO INTERCULTURAL 

 

O curso de Educação Intercultural do Núcleo Takinahakỹ de Formação Superior 

Indígena23 da UFG foi criado a partir de uma solicitação dos indígenas da região Araguaia-

Tocantins, assim como o 3º grau Indígena da Universidade Estadual do Mato Grosso 

(UNEMAT) e o curso de Licenciatura Intercultural/Núcleo Insikiran da Universidade Federal 

de Roraima (UFRR) (PPP, 2006)24. Os povos indígenas da Região Araguaia-Tocantins, um 

Território Etnoeducacional que compreende os Estados de Goiás, Tocantins, Maranhão e Mato 

Grosso, já possuíam uma relação com professores da UFG, que desenvolviam/vem pesquisas 

em suas aldeias, projetos de extensão nas comunidades, assessoria a projetos desses grupos, e 

muitos deles lecionaram em cursos de magistério indígena (PIMENTEL DA SILVA, 2014a).  

A Educação Intercultural configura-se assim como uma proposta educacional de um 

movimento de educação indígena na contra-corrente do ensino tradicional para os nativos no 

Brasil, em especial, no nível superior, assim como outras licenciaturas em funcionamento no 

Brasil. Ao mesmo tempo, configura-se como uma demanda e uma proposta dos indígenas em 

um contra-movimento subalterno (SANTOS, 2007), forjado dentro e a partir dos movimentos 

indígenas por meio de uma consciência da importância de seu protagonismo e autonomia na 

sua luta, de ser o indígena mesmo o seu próprio porta-voz e defensor. 

A licenciatura em Educação Intercultural iniciou com sua primeira turma de professores 

indígenas em 2007, depois de um longo processo de discussão para a construção coletiva do 

seu Projeto Político Pedagógico (2006). Os debates para formulação desse PPP foram 

coordenados pela professora Maria do Socorro Pimentel da Silva, da Faculdade de Letras/UFG, 

a qual contou com a contribuição dos professores Leandro Mendes Rocha, Joana A. Fernandes 

Silva e Marco Antônio Lazarin, professores da Faculdade de Ciências Humanas e 

Filosofia/UFG, e da professora Dalva Eterna Gonçalves Rosa, Assessora para Estudos e 

Projetos de Licenciatura/PROGRAD. 

                                                           
23 De 2007 a 2014 as aulas da licenciatura ocorreram no prédio da Faculdade de Letras da UFG e em outros 

ambientes no Campus. Em 2014, o prédio do Núcleo foi inaugurado, porém outras instalações da UFG ainda são 

utilizadas. 
24 Alguns cursos em outras instituições: Formação Docente para Indígenas com habilitação em Ciência da 

Natureza, em Ciência Sociais e Humanidades ou em Linguagens e Artes na Universidade Federal do Acre; 

Educação Escolar Indígena na Universidade Federal do Amapá; Educação Básica Indígena: formação 

intercultural de professor na Universidade Federal de Minas Gerais; Educação Escolar Indígena na Universidade 

Estadual da Bahia. 
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Os debates foram realizados nas aldeias e em seminários na UFG, tendo contado com a 

participação de professores indígenas e suas lideranças, de representantes do MEC (SECADI e 

SESU), FUNAI, Centro de Trabalho Indigenista e secretarias estaduais. Nesses encontros, 

foram centrais “as necessidades e os projetos dos povos indígenas, bem como as propostas 

educacionais em andamento nas comunidades indígenas.” (PPP, 2006, p. 3), a fim de se propor 

um projeto de licenciatura bilíngue/bidialetal, intercultural e transdisciplinar para formação de 

professores indígenas que atendesse às demandas educacional, social e política dos indígenas 

da Região Araguaia-Tocantins.  

Até o momento já se contabilizam 100 professores formados, havendo outros 265 

cursando a licenciatura em Educação Intercultural, distribuídos em 21 povos: Goiás (Karajá e 

Tapuia), Tocantins (Karajá, Xerente, Apinajé, Javaé, Krahô, Karajá-Xambioá e Guarani), 

Maranhão (Gavião, Krikati, Canela, Timbira e Guajajara), Mato Grosso (Karajá, Tapirapé, 

Xavante, Kamaiurá, Waurá, Juruna e Kuikuro).  

Apesar de a proponente de tal educação, a UFG, ser uma agência colonizadora, os seus 

sujeitos, professores e idealizadores do curso, sempre objetivaram uma educação intercultural 

e libertadora que proporcionasse às comunidades indígenas atendidas condições de se 

organizarem e lutarem pela sua diversidade e vitalidade, “uma educação de sustentabilidade do 

ser humano no seu lugar de pertencimento tradicional e no mundo” (PIMENTEL DA SILVA, 

[s.d.]), podendo os indígenas exercerem sua autonomia nos próprios  processos educacionais 

em suas aldeias. 

Nesse caso, a proposta do curso pressupõe a implementação de uma educação como 

prática de libertação de um padrão de consciência da estrutura dominante, nos termos de Paulo 

Freire (1987, 2014); um padrão de consciência que busca a homogeneização por meio da 

imposição de seu modelo de educação, de sua estrutura social sobre comunidades outras, 

especialmente, no Brasil, sobre as indígenas. Nesse caso, como compreende Freire, precisamos 

ser capazes de, “estando no mundo, saber-se nele. Saber que, se a forma pela qual está no mundo 

condiciona a sua consciência deste estar, é capaz, sem dúvida, de ter consciência desta 

consciência condicionada.”. Neste caso, o curso de Educação Intercultural pretende contribuir 

junto aos professores indígenas para que formulem uma consciência “para a própria forma de 

estar sendo” no mundo (FREIRE, 2014, p. 19), como indígenas do interior do Brasil envolvidos 

em uma luta constante por seus direitos. 
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Entretanto, essa estrutura está em funcionamento dentro da universidade que 

evidentemente prima pelo uso dos conhecimentos legitimados pela academia. Nesse sentido, 

um dos desafios do curso a fim de consolidar uma educação intercultural e libertadora, como 

falamos acima, fazendo jus às lutas dos povos indígenas brasileiros por uma educação 

diferenciada, foi trazer os saberes indígenas para dentro da universidade, mantendo uma relação 

epistêmica equitativa com os conhecimentos acadêmicos já instituídos (PIMENTEL DA 

SILVA, 2014a), a fim de efetivar uma pedagogia intercultural positiva.  

Em concordância com essa finalidade, os eixos de sustentação do PPP (2006) do curso 

são a diversidade e a sustentabilidade, pensando na diferenciação étnica e cultural, bem como 

na sustentabilidade social, cultural, linguística e econômica dos povos indígenas (PIMENTEL 

DA SILVA & ROCHA, 2006), colocando no centro desse projeto político e pedagógico os 

sujeitos índios que estão invisibilizados do outro lado da linha (SANTOS, 2007).  

Com isso, o curso procura não só valorizar e respeitar o modo de ser, pensar e viver dos 

povos indígenas, refutando uma estrutura ideológica que valoriza e promulga a homogeneidade 

nas relações sociais e escolares, mas engendrar os saberes indígenas, os conhecimentos, as 

culturas, as línguas e suas tecnologias no processo de formação do professor indígena para que 

este atue na escola da aldeia e na comunidade, junto com seu povo em busca de vitalidade e 

sustentabilidade para seu grupo étnico. 

Nos debates e seminários realizados antes de 2006, foram surgindo os eixos do curso, 

em que diversidade contempla a leitura de realidades, de riquezas culturais, ambientais, de 

visões de mundo, de conhecimentos, humanidades, espiritualidades, territorialidades; e 

sustentabilidade contempla as medidas de proteção e valorização do patrimônio indígena e dos 

seus autores, contribuindo, assim, com a sustentabilidade de modos de vida particulares de cada 

um deles (PIMENTEL DA SILVA, 2014a). 

Considerando esses eixos, vemos que a licenciatura em Educação Intercultural se coloca 

como um dos instrumentos de luta do movimento indígena não só no Brasil, mas na América 

Latina, que debate, valoriza e defende a diversidade, posicionando-se nas Regiões Centro-Oeste 

e Norte em oposição à ordem vigente que visa à assimilação cultural para os indígenas por meio 

da educação e, consequentemente, em oposição às propostas de educação na perspectiva do 

multiculturalismo rebatido por Díaz-Polanco (2006) ou multiculturalismo conservador 

rechaçado por Ferreira da Silva (2003). 
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Em oposição a essa política da monocultura, os princípios curriculares da licenciatura 

não poderiam ser outros a não ser a interculturalidade e a transdisciplinaridade. Estes também 

foram definidos a partir das problemáticas levantadas pelas lideranças indígenas nos diálogos 

mantidos nos debates e seminários (PIMENTEL DA SILVA, 2014a).  

A relação intercultural entre diferentes culturas, entre os conhecimentos universais e 

locais, fortalecida por uma relação comunicativa e crítica entre os professores e as comunidades 

indígenas é uma marca do curso que visa então à construção de uma sociedade equitativa. Nesse 

caso, está na sua base uma ideologia para a diferença, para uma educação diferenciada, 

intercultural e transdisciplinar, refutando uma estrutura educacional que trabalha 

disciplinarmente os conhecimentos universais, disciplinando, compartimentando a realidade 

(MORIN, 2003) para o aluno, e, em consequência, não promovendo a relação epistêmica entre 

os diferentes conhecimentos e as diferentes áreas do conhecimento. 

Com isso, esses dois princípios pressupõem uma educação dialógica entre pessoas, 

grupos, conhecimentos, áreas do conhecimento, não só reconhecendo (PIMENTEL DA SILVA 

& ROCHA, 2006), mas valorizando e construindo um diálogo intercultural enriquecedor, em 

que de fato os conhecimentos e as identidades das comunidades (indígenas) sejam 

protagonizados. Sendo assim, interculturalidade e transdisciplinaridade, para além de definir 

uma posição teórica para lidar com a diferença no curso Educação Intercultural, são princípios 

concebidos como uma postura educacional e uma atitude metodológica (PIMENTEL DA 

SILVA & ROCHA, 2006), pensando na prática educacional.  

O princípio da transdisciplinaridade, aliado da interculturalidade na perspectiva 

crítica, como expõe Tubino (2005), se fundamenta no pensamento de que a realidade é 

totalizante e complexa, não podendo a prática educacional então ter por objetivo conhecer as 

partes do todo em uma abordagem disciplinar, reduzindo a visão do sujeito sobre aquilo que 

procura conhecer. Isto é, “Seu objetivo é a compreensão do mundo presente para o qual um dos 

imperativos é a unidade do conhecimento.” (NICOLESCU, 1999).  

Com a transdisciplinaridade, então, temos condições de reunir, de congregar as 

diferentes áreas do saber, atendendo à necessidade de um ensino em que haja o diálogo entre, 

através e além das disciplinas, como afirma Nicolescu (1999), fomentando um pensamento e 

uma aprendizagem que possam ser total e abrangente da realidade e seus problemas. A 

professora Pimentel da Silva, ao discutir sobre os sistemas educativos hegemônicos e as novas 

práticas educativas vivenciadas por ela, especialmente com a etnia Karajá (GO), pensando em 
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novos caminhos para a educação escolar indígena, argumenta sobre a importância de se ensinar 

a religar saberes no processo educativo, acrescentando ainda que  

 

É preciso ir mais longe do que os limites colocados pelas ciências 

disciplinares. É preciso também entender que existem muitos outros modos 

de ensinar e aprender que se dão não pelas disciplinas, mas gestados em outras 

crenças, filosofias e movimentos epistêmicos. Há muitas maneiras de aprender 

as coisas no mundo. (2016, p. 180). 

 

Em decorrência desse princípio da transdisciplinaridade, a licenciatura em Educação 

Intercultural trabalha então com a proposta de temas contextuais, que se configuram como 

momentos de discussão da realidade, de uma situação ou problema que possibilite ao aluno 

compreender de maneira abrangente essa realidade, justamente por não querer vê-la por um 

único prisma ou visão, como ocorre no ensino disciplinar, mas por diferentes visões que se 

complementam, dando a ele uma compreensão mais acurada e problematizadora do tema, o 

qual, sendo visto como uma realidade importante a ser conhecida, contextualiza-se no mundo 

do aluno.  

A escolha desse princípio está relacionada não só à visão de mundo que detêm os povos 

indígenas, em que tudo está interligado, não havendo a fragmentação característica da visão de 

mundo do branco, como também se relaciona com a compreensão que a equipe responsável por 

redigir o PPP tinha/tem da vida, da diversidade cultural, da necessidade de um ensino que 

signifique para os alunos, em seu contexto e dos povos indígenas e suas demandas, uma vez 

que são pesquisadores que possuem uma história de vida e atuação acadêmica contra-

hegemônica. 

Nesse caso, o curso não poderia mesmo ser disciplinar, já que o contexto político, 

epistemológico e pedagógico de criação e o contexto de execução da licenciatura indígena 

exigiu um outro paradigma diferente do paradigma da unidade na formulação de seu projeto 

político pedagógico. Caso contrário, não atenderia às demandas trazidas pelos povos indígenas 

goianos. Historicamente, tal exigência vem sendo tecida fortemente desde 1970 no centro dos 

movimentos indígenas brasileiros, em que uma das demandas se referia a uma educação 

diferenciada que tivesse como ponto de partida a cultura dos povos indígenas, suas identidades 

étnicas e linguísticas, a sustentabilidade e uma melhoria de vida para esses grupos. 
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O reflexo dessa escolha pedagógica pelos temas contextuais é que todas as atividades 

desenvolvidas na licenciatura têm como norte temas referenciais que materializam 

epistemologicamente as bases e os princípios do curso: identidade/etnicidade, conflito, 

autonomia e alteridade, interculturalidade, sustentabilidade, diversidade, diferença, melhoria 

de vida. Temas referenciais que fundamentam um pensamento outro, alternativo, para a 

educação indígena no Centro do país, em detrimento à política de colonização etno-cultural e 

linguística implementada no passado e que ainda prevalece na sociedade e em suas instituições, 

especialmente, na escola.  

Esses referenciais não são só parâmetros pedagógicos, mas também políticos, vistos 

como indicadores de que, por meio dos temas contextuais e outras atividades, deve-se buscar 

um vínculo entre os saberes locais e os vistos como universais durante a formação de cinco 

anos do curso, a fim de respaldar de fato discussões e conhecimentos importantes para a 

vitalidade e sustentabilidade étnica, cultural, linguística, política e econômica dos povos com 

os professores na licenciatura. Sendo assim, podemos dizer que sua função é direcionar o 

planejamento e a atitude da coordenação do curso e do professor formador sobre sua perspectiva 

epistemológica, teórica, pedagógica, metodológica e política ao desenvolver cada atividade 

proposta. São pontos de referência para que todos tenhamos em mente o objetivo de praticar 

uma educação que valoriza a vida, os seres humanos e suas diferenças. 

Nesse sentido, o objetivo da Educação Intercultural é  

 

contribuir com os indígenas na solução de seus problemas e de atender às suas 

solicitações no que toca ao tipo de profissional que eles desejam e precisam para 

desenvolver seus projetos econômicos e, conseqüentemente, fortalecer sua cultura e 

língua, com o fim de elevar sua autoestima. Trata-se de aspectos importantes para a 

sobrevivência dos indígenas como povos etnicamente diferenciados.  

Espera-se com essa licenciatura que o professor indígena tenha acesso a uma formação 

que lhe permita trabalhar com ensino monolíngüe, bilíngüe ou outro. Com a formação 

proposta pelo curso ora apresentado, o professor formado será não apenas um 

especialista, mas um profissional capaz de contribuir com a melhoria do ensino em 

sua comunidade. (PPP, 2006, p. 11). 

 

Podemos assim dizer que a formação do professor se dá então contextualizando sua 

realidade e as demandas de seu povo tanto nas aulas na UFG quanto na escola e por meio da 

escola da aldeia. Ao realizar essa formação, o Núcleo Takinahakỹ procura produzir um diálogo 

enriquecedor com conhecimentos que tenham sentido na vida dos alunos, promovendo a sua 

compreensão do contexto histórico, social, étnico e político em que vivem, a fim de contribuir 
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para o desenvolvimento de projetos de sustentabilidade cultural e econômica. Nesse sentido, a 

busca pelo fortalecimento da autoestima desses alunos e de sua comunidade é fundamental para 

que juntos atuem em defesa de suas particularidades como algo de muito valor, 

problematizando e questionando a imposição cultural que vem de fora. 

Em termos de proposta curricular, o curso divide-se em uma Matriz de Formação 

Básica e três Matrizes de Formação Específica, em que o aluno pode optar por se especializar 

em: Ciências da Natureza, Ciências da Cultura ou Ciências da Linguagem; a primeira com 2 

anos de duração e as segundas com 3, totalizando 5 anos de graduação. As aulas ocorrem tanto 

na UFG quanto nas Terras Indígenas das etnias com professores no curso. A equipe de 

professores detém experiências variadas no campo do ensinar e em relação aos povos indígenas, 

sendo, evidentemente, de diferentes áreas do conhecimento, tais como: linguista, historiador, 

antropólogo, geógrafo, biólogo, matemático, cientista social. 

Com as matrizes de formação, a meta do curso é 

 

oferecer aos professores indígenas uma formação que lhes permita construir uma 

proposta educacional de base antropológica, lingüística e de respeito à diferença. Tem 

por objetivo a transformação da escola das comunidades indígenas, historicamente 

destinadas à “civilização” dos índios, em um lugar para o exercício indígena da 

autonomia. (PPP, 2006, p. 33-34). 

 

Ou seja, pretende-se atender à comunidade e suas demandas pensando em sua melhoria 

de vida, sendo o professor indígena ponto de entrada de uma pedagogia para a autonomia 

(FREIRE, 2002) que supere o modelo educacional conservador praticado nas escolas indígenas, 

o qual, como já discutimos, apesar de se denominar diferenciado a partir de 1988 com a CF, 

ainda promove uma prática educacional assimilacionista, em que o confronto entre as culturas 

e as línguas indígenas em encontro na escola e na comunidade não é, ao menos, problematizado. 

Como argumenta Pimentel da Silva, essas escolas nas terras indígenas 

 

continuam enquadradas nos cânones da cultura hegemônica, porque as línguas 

indígenas, e, consequentemente, os conhecimentos indígenas, ainda são tratados de 

forma periférica, fazendo parte de projetos pedagógicos pensados em uma visão 

monolíngue e monocultural. O rompimento desse tipo de educação exige decisão 

política [por parte dos indígenas, a solicitação para criação do curso; por parte da UFG 

e alguns professores, a criação do curso, por exemplo], mas também requer 

conhecimento [problematizado e/ou construído no curso]. (2010; no prelo). 
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Em busca de alcançar uma educação diferenciada, tanto na formação básica, quanto na 

específica da licenciatura em Educação Intercultural, torna-se então necessário que  

 

o professor indígena possa desenvolver o exercício de problematização teórica 

referente  à educação de modo geral, à educação escolar indígena e às políticas 

lingüísticas e indigenistas. Isso deve ser encaminhado em estreita sintonia com a 

prática pedagógica, tanto na elaboração e desenvolvimento de projetos pedagógicos, 

de regimentos e de calendários escolares, quanto na elaboração de materiais didáticos 

e definição de metodologias de ensino e também com os projetos das comunidades. 

(PPP, 2006, p. 33-34). 

 

A licenciatura se configura então como uma proposta política e pedagógica de educação 

diferenciada no nível superior, procurando materializar uma outra maneira de educar e produzir 

conhecimentos nos contextos das escolas indígenas. O professor indígena, para desenvolver as 

práticas acima citadas a partir do PPP (2006), terá uma atuação holística, política e de 

protagonismo na escola e na aldeia em defesa do projeto de educação que querem colocar em 

prática, o que na verdade reduz-se no fim a um projeto de uma vida com dignidade para seu 

grupo étnico.  

Com a Matriz Básica, o objetivo é fornecer subsídios para a execução de diversas ações 

nas escolas das comunidades e nas próprias comunidades, tais como: produzir material didático, 

construir metodologias de ensino, definir tipo de ensino (monolíngue, bilíngue, bidialetal) a ser 

implementado nas escolas das aldeias, adotar políticas linguísticas de interesse da comunidade, 

desenvolver pesquisas e programas alternativos econômicos, construir projetos pedagógicos 

conforme a realidade social de cada povo indígena. Essa matriz preparará o professor indígena 

para sua formação específica, que manterá uma relação dialógica com sua formação básica 

(PPP, 2006). 

Reproduzimos abaixo a matriz básica por entendermos que nos possibilita compreender 

como se fundamenta a estrutura do pensamento pedagógico do curso a partir de seus princípios 

interculturalidade e transdisciplinaridade, considerando fundamentalmente a função dos temas 

referenciais como parâmetros político-pedagógicos para se trabalhar os temas contextuais, 

estudos complementares, projeto de pesquisa e estudos em terras indígenas: 
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As matrizes específicas concentram conteúdos de diferentes áreas do conhecimento, 

como Antropologia, Sociologia, Linguística, Geografia, Biologia, Ciência Política, Turismo, 

entre outras, numa pedagogia do diálogo. São, portanto, abordados conteúdos diversos nos 

temas contextuais os quais, como já dissemos, têm como ponto de referência os temas 

referenciais que subjazem à prática educacional do curso.  

As Ciências da Cultura são uma área de concentração que  

 

prioriza o diálogo entre a valorização das culturas indígenas, garantida  

constitucionalmente, e os projetos de educação escolar que tenham como horizonte a 

melhoria de vida dos povos indígenas, bem como a preservação das culturas e das 

línguas maternas, elementos importantes de identificação étnica. Prioriza também o 

diálogo interétnico e intercultural entre índios e não-índios, reconhecendo a escola 

como lugar de manifestação de confrontos, mas compreendendo-a também como 

espaço privilegiado para a criação de novas formas de convívio e reflexão no campo 

da alteridade. (PPP, 2006, p. 39). 

 

MATRIZ DE FORMAÇÃO BÁSICA 

 

Temas Referenciais 

 

Identidade 

 

Conflito 

 

Autonomia 

 

Alteridade 

 

Interculturalidade 

 

Sustentabilidade 

 

Diversidade e 

 

Diferença 

 

Áreas do Conhecimento 

 

Ciências da Natureza 

 

Ciência a Linguagem 

 

Ciências da Cultura 

 

Temas Contextuais Básicos 

 

Natureza, Homem e Meio Ambiente; 

Território e Terras Indígenas; 

Cultura e Trabalho; 

Línguas Indígenas e o Português 

Brasileiro I e II; 

Meio-Ambiente: Ecologia do 

Cerrado; 

Cultura e Comércio; 

Educação Bilíngue e Intercultural; 

Esporte e Lazer. 

 

Estudos Complementares 

 

Português Intercultural I, II e III 

Inglês Intercultural I, II e III 

Informática I e II 

 

Projeto de Pesquisa 

 

Projetos de Pesquisa I, II e III 

 

Estudos em Terras Indígenas 

 

Estudos em Terras Indígenas I e II 
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A partir dessas prioridades, os temas contextuais contemplam discussões importantes 

para a vitalidade étnico-cultural das comunidades, bem como para a instalação de um diálogo 

intercultural positivo com outras etnias e com os não-índios, a fim de possibilitar ao professor 

indígena a aquisição de conhecimentos e tecnologias que ajudem nos projetos de sua 

comunidade e na sua escola de atuação, como podemos analisar na seleção dos temas 

contextuais trabalhados nessa Matriz (Anexo 1): 

 

 

 

 

 

 

 

 

A Matriz Específica das Ciências da Linguagem se fundamenta em uma proposta 

pedagógica que dá apoio “aos programas de proteção e manutenção das línguas e culturas 

indígenas da região Araguaia-Tocantins” (PPP, 2006, p. 45), não só se opondo às políticas de 

ensino de línguas e de educação bilíngue colonizadoras ainda praticadas, mas rompendo com 

tais políticas com vistas a promover uma educação emancipadora, descolonizadora. Para isso, 

o seu objetivo geral é favorecer a realização de estudos que fundamentem 

 

1) o desenvolvimento de ensino e aprendizagem de línguas indígenas e do português 

como primeiras ou segundas línguas, dependendo da situação sociolingüística da 

comunidade; 2) o entendimento da relação entre línguas e culturas na constituição 

identitária; 3) a promoção do ensino da escrita que  considere sua função social, em 

contextos bilíngües, bidialetais ou plurilíngües; 4) o estudo e a produção do letramento 

cultural e intercultural  em contextos formais, informais, especializados e cotidianos; 

5) a valorização do uso oral das línguas indígenas na manutenção da cultura oral  e 

das ciências; e 6) o incentivo de ações que visam à modernidade das  línguas 

indígenas. (PPP, 2006, p. 45-46). 

 

 

 Modalidades de Ensino Bilíngue 

 Cultura e Turismo 

 Etnicidade e Diversidade Cultural 

 Percepção Cultural do Ambiente 

 Corpo e Saúde 

 Cosmologias e Visões Religiosas 

 Cultura e Sistemas Comerciais 

 Terra, Território e Ocupação 

 

 Direitos Indígenas 

 Museologia e Documentação de Saberes 

 Organização e Reprodução Social 

 Patrimônio Cultural 

 Povos Indígenas e Mercado de Trabalho 

 Ritos Sociais 

 Tempo e Espaço 

 Arte e Artesanato (PPP, 2006, p. 40-41) 
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Os temas contextuais na matriz materializam discussões que fundamentam esses estudos 

(Matriz no Anexo 2):  

 

 

 

 

 

 

 

A matriz das Ciências da Natureza, respeitando as concepções indígenas de humanidade 

e natureza, contempla “os conteúdos que tratam dos homens, suas sociedades e meio ambiente, 

mas de forma que esses conteúdos não estejam compartimentados.” (PPP, 2006, p. 52), em um 

intercâmbio que promova 

 

o estudo do espaço geográfico e de suas paisagens e alterações temporais, o estudo 

dos seres vivos e de sua inter-relação com esse espaço, da composição e das 

transformações químicas na biosfera, na atmosfera e na litosfera, das dinâmicas e 

forças resultantes dos processos da interação do espaço físico e biológico e, ainda, a 

explicação numérica e a representação gráfica de todo esse conhecimento da 

Natureza. (PPP, 2006, p. 52). 

 

Esses estudos são realizados pensando então no diálogo entre as culturas e diferentes 

visões de mundo e na problematização das questões fundiárias enfrentadas pelas comunidades, 

preocupações que se refletem nos temas estudados (Matriz no Anexo 3): 

 

 

 

 

 

 

 

 Modalidades de Ensino Bilíngue 

 Direito sobre os Conhecimentos Tradicionais 

 Fronteiras Linguísticas: vida e morte de línguas 

 Léxico: Significado e Relações Sociais 

 Jogos e Brincadeiras e suas Funções Sociais 

 Linguagem Oral e suas Funções Sociais 

 Linguagem Escrita e suas Funções Sociais 

 Letramento Cultural e Intercultural 

  

 Línguas da Região Araguaia-Tocantins 

 Processos de Alfabetização 

 Português como 1ª e 2ª Línguas 

 Documentação de Saberes Tradicionais em 

Línguas Indígenas 

 Grafismo e outras Linguagens 

 Imagem: Pintura, Fotografia e Cinema. 

                                (PPP, 2006, p. 46-47) 

 Modalidades de Ensino Bilíngue 

 Saberes e Fazeres Matemáticos Locais 

 Ambiente e Transformação 

 Seres Vivos e Diversidade 

 Transformações Químicas e Saberes Locais 

 Tempo, Espaço e Interculturalidades 

 Corpo e Saúde 

 Sistema de Orientações e Medidas 

 Saberes Matemáticos Interculturais 

  

 Energia e Reservas Energéticas 

 Recursos Naturais e Ambiente 

 Quantificações e Relações Socioeconômicas 

 Cosmos: Saberes Locais e Universais 

 Impactos Ambientais e Saúde 

 Corpo e Alimentação: Transformações da 

Natureza 

 Conhecimentos Tradicionais, Patrimônio e 

Gestão de Recursos Naturais (PPP, 2006, p. 53) 
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Passaremos agora a discutir as ações realizadas com o objetivo de se fazer conhecer um 

pouco dessa prática pedagógica implementada pelo Núcleo Takinahakỹ desde 2007 e 

vivenciada pelos professores e comunidade Tapuia. Faremos uma exposição a partir do PPP, 

de nossas experiências no curso e de outros professores formadores, os quais já publicaram 

relatos de experiência e outros textos acadêmicos sobre essa prática. 

 

2.3.1 Ações da prática pedagógica intercultural e transdisciplinar da licenciatura em Educação 

Intercultural 

 

Em termos de prática pedagógica, as 3.600 horas do curso são divididas em atividades 

curriculares realizadas na UFG e nas aldeias: temas contextuais, estudos complementares, 

projetos de pesquisa, estudos em terras indígenas, práticas educacionais (ou prática como 

componente curricular), projetos extraescolares, estágios pedagógicos e oficinas e exposição 

de material didático. Os estudos ocorrem em duas etapas, tanto na universidade (em janeiro e 

fevereiro e em julho e agosto) como nas Terras Indígenas (entre abril e maio e entre setembro 

e novembro).  

A proposta dos temas contextuais parte do entendimento de que todo processo de 

aprendizagem deve se dar numa pedagogia contextualizadora em que as demandas das pessoas, 

que são sociais, devem ser o princípio desse processo. Santos, ao explicar o lugar do 

pensamento temático no mundo pós-moderno, faz-nos compreender que essa proposta 

transdisciplinar, portanto, dos temas, é uma necessidade premente na sociedade atual: 

 

No paradigma emergente o conhecimento é total, tem como horizonte a totalidade 

universal [...]. Mas sendo total, é também local. Constitui-se em redor de temas que 

em dado momento são adotados por comunidades interpretativas concretas como 

projetos de vida-locais, sejam eles reconstituir a história de um lugar, manter um 

espaço verde, construir um computador adequado às necessidades locais, fazer baixar 

a taxa de mortalidade infantil, inventar um novo instrumento musical, erradicar uma 

doença, etc., etc. A fragmentação pós-moderna não é disciplinar e sim temática. Os 

temas são galerias por onde os conhecimentos progridem ao encontro uns dos outros. 

(1988, p. 65). 

 

Ao se trabalhar então temas contextuais como Território e Terras Indígenas, Línguas 

Indígenas e Português Brasileiro, da Matriz Básica, e Cultura e Turismo, Linguagem 
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Oral/Escrita e suas Funções Sociais, Corpo e Saúde, respectivamente, das Matrizes Específicas 

Ciências da Cultura, Ciências da Linguagem e Ciências da Natureza, nos encontros na UFG, 

e temas como Mitos Tapuia, Território Tapuia, Comercialização, Cultura, Roças Comunitárias 

Tapuia, Fauna Brasileira, Classificação Cultural das Palavras nas aulas de estágio 

supervisionado que foi realizado pelos professores Tapuia na Terra Indígena Carretão,  

pretendeu/pretende-se então colocar a realidade local das comunidades indígenas, pensando em 

suas demandas, com seus conhecimentos tradicionais, em uma relação intercultural com os 

conhecimentos universais, numa produção contínua de conhecimentos interculturais.  

Diferentemente do ensino disciplinar em que cada área do conhecimento é 

separadamente abordada, sem necessariamente se fazer relação entre elas, e do ensino numa 

abordagem clássica do conhecimento, em que o conhecimento válido, legítimo é o 

conhecimento compreendido como universal, nos temas contextuais, os conhecimentos locais 

e tradicionais devem transitar, dialogar, sem hierarquização, bem como as diferentes áreas de 

conhecimento. Assim, os temas funcionam como vetores de conhecimentos em todos os 

momentos da licenciatura e contextos de ensino-aprendizagem. 

De acordo com Pimentel da Silva, a ideia de um tema contextual passa por 

considerações de que 

 

A sabedoria humana não está contida em nenhuma língua, e nenhuma delas é capaz 

de expressar todas as formas e graus de compreensão humana. O mundo é um mosaico 

de pontos de vistas, constituído de uma multidão de conhecimentos. [...] [Sendo] uma 

forma de esticar o conhecimento sem hierarquia, sem prisão, sem classificação. Isso 

pode acontecer com o tema contextual intracultural como com o tema intercultural. 

(2014a, p. 86). 

 

A perspectiva dos temas contextuais, que advém dos princípios do curso, tem 

possibilitado uma formação diferenciada para os professores indígenas que, via de regra, 

vivenciaram um ensino básico disciplinar, formando-os por meio de uma outra pedagogia que 

levam para suas salas de aulas não só no estágio supervisionado, mas para sua prática 

pedagógica diária na aldeia. Nesse contexto, esses professores em suas escolas podem colocar 

em prática os processos próprios de aprendizagem indígenas que se estruturam em uma 

abordagem holística dos seus saberes e práticas culturais, considerando seu lugar no mundo da 

natureza e nas relações com seus parentes e os não indígenas.   

O professor Alexandre Herbetta, no texto Nossa cara: o protagonismo indígena através 

das transformações na educação escolar (2016), tece sua compreensão sobre a experiência com 
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os temas contextuais no cotidiano de formação dos professores indígenas no Núcleo 

Takinahakỹ.  

Para esse professor, os temas estabelecem “uma dinâmica que favorece a reflexão sobre 

o mundo, mas do ponto de vista indígena, desvelando uma pedagogia – não disciplinar” (p. 

170), de forma que a partir dessa dinâmica pedagógica emergem categorias do pensamento 

indígena e surgem novas práticas pedagógicas que “buscam ter como base os processos de 

ensino e aprendizagem de cada povo, relacionando-se com as diversas epistemologias indígenas 

e transformando a educação escolar nas diversas comunidades.” (p. 171). 

A professora Pimentel da Silva (2013), a partir de sua experiência com os professores 

Karajá, explicita a importância do trabalho com temas e não com disciplinas, especialmente, 

considerando que língua será usada para ensinar, discutir e conhecer um assunto. Nesses 

momentos, a professora tem observado que o tema contextual reivindica a língua karajá ou 

portuguesa, e, em muitos momentos, essas línguas se misturam nos debates realizados entre 

professores e alunos. Dessa forma, uma língua “pode entrar na outra sem prejuízo para as 

crianças”, enriquecendo os debates por incluir cada aluno na discussão “do modo que mais lhe 

agra[da]”, aprofundando o conhecimento “na língua que a criança mais domi[na].” (p. 75). 

Nesse sentido, o curso tem possibilitado um outro fazer em termos de uso das línguas 

(portuguesa e/ou indígenas) na escola, forjando uma prática que tem conseguido problematizar 

a colonização linguística diária pela imposição da LP (na norma padrão) no ambiente de ensino-

aprendizagem formal, e levar para dentro da sala de aula das aldeias práticas linguísticas 

tradicionais ao lado das práticas linguísticas em LP.  

Os estudos complementares (aulas na UFG) nas matrizes visam oferecer aos professores 

em formação “mais condições de ampliar seus conhecimentos e acesso a outras realidades” 

(PPP, 2006, p. 58), sendo desenvolvidos por meio de 4 ações diferentes: aulas de Informática, 

Inglês Intercultural, Português Intercultural e Línguas Indígenas. 

Cada estudo visa ampliar os conhecimentos e habilidades dos alunos, professores 

indígenas, a fim de prepará-los para lidar com as exigências de sua função nas escolas indígenas 

e de seu papel social na sua comunidade. Por isso, são realizados pensando em um processo de 

aprendizagem que faça sentido e tenha função na realidade do aluno e professor indígena, 

contribuindo para sua formação macro e aumentando as condições de outras aprendizagens no 

curso. Sendo assim, uma das preocupações pedagógicas para essas ações é não praticar um 
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ensino tecnicista, instrumental, a exemplo do que geralmente se faz em aulas de informática, 

inglês e português para cursos diversos. 

Com as aulas de Informática, o objetivo é promover “o acesso às tecnologias da 

informação básica, que busca ampliar o contato com a informação mais ampla e dos diversos 

conhecimentos” (PPP, 2006, p. 58), trabalhando com noções básicas de informática, na 

tentativa de promover uma habilidade em usar a internet, manter-se conectado com as 

informações publicadas em diferentes redes e com professores e alunos do curso (facebook, e-

mail), realizar pesquisas, digitar textos (trabalhos acadêmicos, documentos diversos na aldeia).  

Com o estudo do Inglês Intercultural, o objetivo é oferecer “aos alunos oportunidades 

de ampliação de seus conhecimentos e de acesso ao mundo globalizado, de forma crítica, ou 

seja, sem perder de vista os processos de assimilação cultural” (PPP, 2006, p. 58), orientando-

os especialmente na prática de leitura e compreensão de textos de origem inglesa que circulam 

em nosso meio (textos acadêmicos ou não (com temáticas indígenas ou não), na internet, nos 

telefones celulares, câmeras, gravadores e outros instrumentos tecnológicos) (PESSOA, 

FREITAS, OLIVEIRA E SILVA, 2010; MARQUEZ COTRIM, 2010).  

As aulas de Português Intercultural, uma demanda das comunidades indígenas e seus 

professores, têm o propósito de realizar “o estudo mais aprofundado da língua portuguesa na 

sua modalidade escrita, proporcionando ao aluno/professor mais confiança no desempenho de 

sua função docente.”, já que essa língua “é, não só, uma das principais áreas do currículo da 

escola indígena, mas também uma das línguas de ensino, o meio através do qual o conhecimento 

é discutido, estudado e produzido” (PPP, 2006, p. 58). Nas aulas, há uma preocupação em 

desenvolver uma visão crítica do uso da LP em nossa sociedade, discutindo seu uso e suas 

variedades nas relações de poder. Há atividades de letramento, com prática de (re)escrita, leitura 

e interpretação de diferentes tipos e gêneros textuais, aliando a isso um estudo sobre o 

funcionamento gramatical e textual das produções escritas e um trabalho para fortalecer a 

segurança linguística dos professores indígenas (REZENDE, 2010; 2013). 

O estudo Línguas Indígenas procura dar ênfase à sua manutenção e à sua modernidade, 

partindo do entendimento de que “Analisar e estudar as línguas indígenas em seus diversos 

aspectos vai ajudar os professores a concebê-las como línguas de cultura, de ciências etc”. (PPP, 

2006, p. 58). Com isso, dialogam em sala sobre aspectos sistêmicos das línguas indígenas dos 

alunos e outras nos diferentes níveis de análise linguística, empréstimos e invasões linguísticos, 

políticas linguísticas, oralidade, leitura e produção de texto, considerando as realidades 
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bilíngues/trilíngues dos professores em suas comunidades, entre outras atividades 

(IPAXI’AWYGA TAPIRAPÉ & BORGES, 2016). 

Os Projetos de Pesquisa, na Matriz Básica, têm por objetivo o estudo da metodologia 

científica de pesquisa, pensando na formação desse professor indígena como um pesquisador 

dos conhecimentos locais e também universais, aprendendo a utilizar instrumentos de pesquisa 

de campo e bibliográfica no desenvolvimento de seu estudo e projetos de pesquisa 

(fundamentação teórica, elaboração de projeto de pesquisa) que interessam a sua comunidade 

e possam interferir construtivamente na sua realidade. 

Nessas atividades desenvolvidas na UFG objetiva-se muito mais introduzir uma 

“metodologia de pesquisa científica como instrumento de qualificação do professor no 

exercício de uma prática educacional comunitária, dialógica, libertadora, intercultural e 

ecológica” (PPP, 2006, p. 39), que ensiná-lo instrumentalmente como se faz uma pesquisa e 

como se deve apresentá-la.  

Sendo assim, esse trabalho tem sido realizado de forma coerente com a proposta 

pedagógica do curso, ao “partir do universo cultural indígena, dos seus saberes locais, para 

apresentar a ciência tal como é colocada de forma hegemônica pela academia e, o tempo todo, 

de forma dialógica, discutir as relações entre ciência ocidental e os saberes locais.” (ROCHA 

& BORGES, 2013, p. 134), em especial, quando se sabe que esses projetos de pesquisa irão 

prepará-lo para o desenvolvimento de suas pesquisas específicas no contexto dos projetos 

extraescolares em sua comunidade, a partir do terceiro ano do curso. 

Os Estudos em Terras Indígenas, na formação básica, têm por objetivo estabelecer a 

interação dos professores formadores do curso com as comunidades indígenas de seus alunos, 

e, na formação específica, já visa ao desenvolvimento dos Projetos Extraescolares pelos 

discentes indígenas junto com o seu povo. Como explicam Pimentel da Silva e Borges, os 

estudos presenciais nas aldeias  

 

têm por objetivo favorecer a interação dos docentes do curso de licenciatura 

intercultural com as comunidades indígenas. Essa convivência tem por propósito 

subsidiar o diálogo entre os conhecimentos específicos produzidos pelos povos 

indígenas e os ditos científicos ou universais, favorecendo, desse modo, a realização, 

na prática, do fazer pedagógico transdisciplinar e intercultural. [Como também,] 

[...] têm por objetivo a articulação teoria e prática e pesquisa e ensino como base de 

construção de uma educação intercultural (bilíngue ou não, dependendo da realidade 

sociolinguística de cada povo e de cada comunidade). (2011, p. 251). 
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As orientações desses estudos se dão por meio do Comitê Orientador de cada etnia, 

composto de professores do Núcleo ou de outros institutos e faculdades da UFG, sendo 

assessorado por especialistas indígenas, anciões das aldeias e/ou lideranças. Os professores 

formadores orientam os alunos na universidade e, especialmente, nas etapas em terra indígena. 

Os professores responsáveis por cada Comitê têm construído uma história com os discentes do 

curso e suas aldeias, fortalecendo a relação e o conhecimento elaborado entre eles e a 

experiência com o grupo de professores indígenas e seus parentes nas aldeias. Não é incomum 

também esses Comitês contarem com a contribuição de alunos de graduações, mestrados e 

doutorados de diversas áreas da UFG que ajudam como monitores nas etapas (na UFG e nas 

aldeias). 

Na aldeia, os professores formadores tanto dão aula e orientam os alunos em seus 

estudos, pesquisas, produção de material didático, oficinas com os alunos da escola e 

apresentação dos resultados para seus parentes, como participam de reuniões da comunidade 

quando necessário (para apresentação dos trabalhos, discussão de demandas em relação ao 

curso, decisão dos temas para os projetos extraescolares). As semanas de estudo nas terras 

indígenas estreitam os laços entre comunidade e universidade e ampliam o diálogo 

(PIMENTEL DA SILVA, 2014a) dos professores formadores e da coordenação do curso com 

os professores indígenas nos encontros na UFG. Assim vivenciam todos uma educação para 

além dos conteúdos, uma educação que se alimenta das relações humanas, das demandas do 

grupo (do ser humano), dos saberes que veiculam em mão dupla nessas etapas entre professores 

da UFG, monitores, professores indígenas e outros indígenas (sábios, anciões, lideranças, 

crianças e outros). 

A Prática Educacional (ou Prática como Componente Curricular) são atividades 

práticas para o desenvolvimento de oficinas pedagógicas, produção de material didático e 

seminários de pesquisa, caracterizando-se como “um espaço de estudo, pesquisa, reflexão, 

explicação e construção de conhecimentos da profissão docente.” (PPP, 2006, p. 66). 

A produção de material didático é uma demanda muito importante nas escolas 

indígenas, uma vez que o material fornecido pelos governos atende aos interesses de uma 

educação monocultural. A proposta do curso é que os alunos, a partir de seus estudos e dos 

saberes locais que documentaram em suas pesquisas na aldeia, tenham condições de elaborar o 

material de que precisam para usar na escola em que atuam, com temáticas importantes para 

seu povo (fauna, flora, escrita e/ou revitalização da língua tradicional, política linguística, 
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costumes, tradições), produzindo livros, catálogos, cartazes, glossário, mapas epistêmicos, 

cartográficos, sociolinguísticos, entre outros.  

Os seminários ocorrem aos sábados à tarde, na UFG, quando todas as etnias e 

professores formadores geralmente estão juntos para debaterem sobre temas importantes, 

apresentações de pesquisa de cada etnia, palestras, apresentações culturais.  

Essas atividades da PCC e do Estágio Supervisionado são vinculadas aos projetos 

sociais de cada comunidade, “de modo que também nesses momentos a atuação do estudante 

indígena seja caracterizada pela interação entre a sua atividade enquanto docente e as suas ações 

enquanto membro da sua comunidade.” (PPP, 2006, p. 67).  

Os projetos extraescolares desenvolvidos nas matrizes específicas, quando o professor 

indígena já escolheu uma área para se especializar, são desenvolvidos na comunidade sob a 

orientação do Comitê Orientador de cada etnia. 

Quando essa atividade se inicia no terceiro ano do curso, os alunos já vivenciaram nos 

dois primeiros anos uma formação teórica, política e problematizadora tendo como temas 

contextuais questões e problemas que se apresentam na realidade dos povos indígenas 

prementes de discussão e conscientização.  

A partir das demandas de cada povo, esses projetos então são definidos pelos 

professores indígenas junto com a comunidade e têm por finalidade “envolver jovens e crianças 

[adultos, anciões] em atividades que contribuam com a autoestima dos participantes, assim 

como com a melhoria de vida.” (PPP, 2006, p. 63) de todos na aldeia, visando: a produção de 

atividades culturais tradicionais especializadas; a conservação e o uso sustentável dos recursos 

naturais do território indígena; a documentação escrita dos saberes tradicionais/especializados 

e das ciências; a produção de documentários e pequenos filmes; entre outros (PPP, 2006).  

Das pesquisas desenvolvidas dentro do Projeto Extraescolar de cada etnia, os alunos 

produzem conhecimentos sobre sua realidade, os quais são fonte de pesquisa para a realização 

das práticas educacionais e do estágio supervisionado, pois são dessas pesquisas que os 

professores indígenas selecionam os temas contextuais para as aulas de estágio. Nesse sentido, 

entendemos melhor o que significa dizer que os princípios pedagógicos do curso, 

interculturalidade e transdisciplinaridade, são concebidos como uma postura educacional e 

uma atitude metodológica, como argumentam Pimentel da Silva e Rocha (2006), pois a 

dinâmica das aulas tem em sua base tais princípios.  
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Dentro do projeto extraescolar definido para sua etnia, os alunos desenvolvem 

semestralmente na comunidade atividades de pesquisa, documentação dos saberes com os 

anciões, oficinas com as crianças e jovens da comunidade, produção de texto em língua materna 

e/ou relatórios de reflexão em LP (PIMENTEL DA SILVA, em comunicação oral). O objetivo 

é aprofundarem de maneira reflexiva nas problematizações de seu povo ao se conscientizarem 

de que seus conhecimentos tinham (e têm) sido rejeitados, esquecidos ou invisibilizados e 

inferiorizados para dar espaço a uma particularidade cultural e epistêmica vista como universal 

(GARCÉS, 2007).  

Assim como a Prática Educacional, o Estágio objetiva “contribuir com a formação 

teórico-prática dos professores indígenas em formação” (PPP, 2006, p. 66), indo além da 

dimensão de que se está preparando esse professor para a prática docente, uma vez que a maioria 

dos estudantes já são professores na sua comunidade, constituindo-se “em um instrumento de 

formação em serviço” (PPP, 2006, p. 66) na própria escola da aldeia, onde são desenvolvidos.  

A prática do estágio na proposta pedagógica da licenciatura é um importante momento 

de reflexão (PIMENTEL DA SILVA, 2014a) da prática pedagógica e de reconstrução do 

conhecimento (SANTOS, 2008) para os professores indígenas que preparam suas aulas 

escolhendo temas contextuais com base nos conhecimentos tradicionais pesquisados e 

documentados dentro do projeto extraescolar. Nesse caso, partem de sua realidade, de seu 

contexto para realizar o ensino na aldeia, promovendo uma outra prática pedagógica no estágio 

por dialogar com os alunos sobre situações, questões, problemas e/ou demandas sociais, 

políticas, culturais e linguísticas do seu povo em uma relação dialógica com os conhecimentos 

de fora.  

Essa prática é norteada pelos princípios pedagógicos do curso, mas cada professor 

indígena, em sua vivência em sala de aula da comunidade indígena, implementa um ensino 

considerando a sua realidade étnica, sócio-histórica, escolar e a epistemologia própria do grupo 

étnico. Assim, dentro da licenciatura em Educação Intercultural, a formação dos professores 

busca uma qualificação adequada para atender ao ensino básico nas escolas indígenas de cada 

aldeia de modo particular, no sentido de possibilitar a realização de diferentes experiências 

pedagógicas, que resultem verdadeiramente em um estágio que forje diferentes modelos 

pedagógicos específicos e diferenciados, por partir de diversas realidades etno-culturais e 

sociais trabalhadas. 
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Com isso, esses professores indígenas se veem vivenciando um ensino diferenciado na 

academia, um ensino que parte dos seus próprios processos de aprendizagem para produzir e 

reconstruir outros conhecimentos importantes para a autonomia deles mesmos e de seus alunos 

na aldeia. 

Um importante mecanismo de avaliação e reflexão articulando as práticas de estágio são 

os cadernos em que os estudantes registram suas ações no âmbito do estágio (planos de aulas, 

reflexão sobre sua prática pedagógica), visando uma discussão futura sobre “metodologia de 

ensino e produção de material didático” (PPP, 2006, p. 67), especialmente com o Comitê 

Orientador de cada etnia.  

Ponto forte da proposta do curso é o fato das atividades como os projetos extraescolares 

e o estágio reconhecerem a diversidade e promoverem o trânsito de conhecimentos entre 

comunidade e universidade e vice-versa, uma vez que os indígenas na licenciatura em Educação 

Intercultural não se desvestem do seu patrimônio cultural para virem para a universidade 

(PIMENTEL DA SILVA, em comunicação oral).  

Outra característica estruturante do curso é a permanente prática de pesquisa realizada 

pelos alunos, com o propósito de “subsidiar o diálogo entre os conhecimentos específicos 

produzidos pelos povos indígenas e os ditos científicos ou universais, favorecendo, assim, a 

realização, na prática, da transdisciplinaridade e da interculturalidade.” (PPP, 2006, p. 65). Com 

isso, essas pesquisas servirão para 

 

dar sustentação às políticas lingüísticas, à luta pela cidadania, à participação  política 

nos diversos contextos interculturais, à produção de material  didático e à construção 

de projetos pedagógicos e da gestão escolar, como  também para estimular o ingresso 

de intelectuais indígenas no cenário científico. (PPP, 2006, p. 65).   

 

Nesse sentido, no contexto de desenvolvimento do projeto extraescolar, os professores 

indígenas desenvolvem uma pesquisa em sua área de formação específica, a fim de no final do 

curso apresentarem “um projeto alternativo de melhoria de vida para sua comunidade” (PPP, 

2006, p. 66) como trabalho de conclusão da licenciatura. Os temas dessas pesquisas são 

orientados pelas seguintes linhas de pesquisa: educação indígena e educação escolar; meio 

ambiente e auto-sustentação; políticas linguísticas e ensino bilíngue; arte, tradição e mercado; 

políticas indigenistas, interculturalidade e movimentos indígenas (PPP, 2006).  
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A partir do que foi exposto, vemos que, com as ações do curso, o objetivo é efetivar 

uma outra educação, uma educação que esteja alicerçada no paradigma da diversidade, na 

problematização das diferenças, sedimentada em uma prática pedagógica que forme um aluno 

autor, autônomo, um ser humano em liberdade. E para isso as bases epistemológicas e os 

princípios do curso sempre exigiram uma outra postura metodológica que pode ser inferida das 

ações aqui descritas. Sendo o PPP do curso intercultural e transdisciplinar, os mesmos 

“métodos, técnicas e limites” (FREIRE, 2014, p. 74) da prática pedagógica tradicional do 

ensino monocultural e disciplinar não atenderiam às demandas pedagógicas do curso. 

Apesar das diferentes limitações do grupo de professores formadores que vivencia na 

Universidade os conflitos de sua formação racionalista, as ações descritas e discutidas acima, 

como tentamos deixar claro, têm se alicerçado em uma práxis em construção, em que teoria-

prática estão co-atuando no processo de ensino-aprendizagem, em que a pesquisa para os alunos 

indígenas está se efetivando como um momento investigativo de um pesquisador autor, de 

descoberta, de objetivação do mundo (na aldeia e fora da aldeia), de compreensão de seu 

contexto histórico e político, dos seus problemas (locais ou não), sendo estes identificados, 

descritos, discutidos, problematizados em busca de compreensão, conhecimento, solução, a 

partir dos conhecimentos já adquiridos (locais ou não).  

Por meio das ações, dos métodos e das técnicas vivenciados durante a formação do 

curso, há, e não poderia ser diferente, uma escolha político-pedagógica dos professores 

indígenas em formação, que enganjados em uma reflexão e ação constante, têm problematizado 

e/ou procurado se desvencilhar dos lugares comuns, dos métodos e técnicas que saem do mesmo 

ponto e levam ao mesmo lugar. A proposta é construir um quefazer diferente, uma prática 

pedagógica que possibilite ao professor indígena uma formação humana de um sujeito 

protagonista em seu contexto sócio-histórico. 

Finalizando, desde 2007, quando a primeira turma da licenciatura iniciou seus estudos, 

outras ações de formação têm sido também desenvolvidas no Núcleo Takinahakỹ, contando 

com o interesse do aluno-professor indígena egresso da Educação Intercultural. Algumas dessas 

ações foram se desenhando a cada ano de encontros, reuniões, debates e pesquisa, perfazendo 

uma rede de formação continuada em serviço para esses professores que já saíram da 

licenciatura.  

Hoje o Núcleo conta com o curso de Especialização em Educação Intercultural e 

Transdisciplinar: Gestão Pedagógica que já está em sua segunda turma, com egressos da 
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licenciatura. Nessa especialização, a proposta é que os alunos, além dos debates e pesquisas 

realizadas, elaborem o projeto político pedagógico para a escola de sua comunidade, 

considerando o tipo de ensino que desejam e as demandas do seu grupo.  

Há também a ação Saberes Indígenas nas Escolas de iniciativa do governo federal, que 

se configura como um projeto de compromisso com a educação escolar indígena de nível 

básico, pensando na formação continuada de seus professores.  

Há o projeto de pesquisa Impactos dos Usos das Línguas Indígenas na Formação de 

Professores Indígenas no Curso de Licenciatura Intercultural de Formação Superior de 

Professores Indígenas de responsabilidade da professora Dra. Maria do Socorro Pimentel da 

Silva. É um projeto que faz parte do Programa Observatório da Educação, da Diretoria de 

Formação de Professores da Educação Básica (DEB/CAPES), cujo programa objetiva 

“fomentar a produção acadêmica e a formação de recursos humanos em educação, em nível de 

pós-graduação, mestrado e doutorado, e incentivar a articulação entre pós-graduação, 

licenciaturas e escolas da rede pública de educação básica.” (Edital Capes n. 049/2012). 

Outra ação importante é o Curso de Formação Continuada de Profissionais da 

Educação Escolar Indígena: políticas linguísticas de valorização e manutenção das línguas 

indígenas que se realizou de junho a dezembro de 2014, sendo uma ação desenvolvida no 

contexto da Secretaria de Educação Continuada, Alfabetização, Diversidade e Inclusão 

(SECADI).  

E ainda está em funcionamento o PIBID Diversidade, como um programa de Iniciação 

à Docência, que tem por objetivo geral “o aperfeiçoamento da formação inicial de professores 

para o exercício da docência nas escolas indígenas e do campo.” (Site CAPES, 20/01/16). 

Dentro do PIBID Diversidade, o Núcleo desenvolveu três subprojetos de 2014 a 2016: 

Levantamento das práticas pedagógicas das escolas indígenas (da área da Cultura), 

Levantamento da Situação Sociolinguística das comunidades indígenas dos professores (da área 

da Linguagem) e Cartografia Social das Terras Indígenas (da área da Natureza) 

(PROGRAMAÇÃO, 2014/2).  

Enfim, depois de dez anos de um trabalho pedagógico em construção, o Núcleo 

Takinahakỹ hoje se consolida no interior do país como uma referência de formação continuada 

para os diferentes povos indígenas com professores na Educação Intercultural e em outras ações 

de formação, um papel que vem sendo forjado a partir das relações humanas e decisões 

pedagógicas diferenciadas em busca de uma educação para a vida, para a humanização do 
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homem, dos professores indígenas e suas comunidades, dos professores formadores e da 

comunidade acadêmica da UFG, que passou a se relacionar com outras demandas no Câmpus 

da UFG-Goiânia. 

Nessa vivência acadêmica e social, a pedagogia intercultural e transdisciplinar da 

licenciatura dá o tom das relações que devem ser estabelecidas, a fim de conhecer e produzir 

outros conhecimentos e vivenciar construtivamente as diferenças culturais, com o objetivo claro 

de promover a sustentabilidade cultural, política e econômica dos povos indígenas do interior 

do país. Daí a importância de o aluno indígena e sua comunidade, seus saberes, sua cultura, sua 

identidade serem protagonistas no curso, sendo valorizados e potencializados em relações 

intraculturais e interculturais.  

Agora que já conhecemos com mais propriedade e de forma crítica a proposta 

pedagógica do curso e sua práxis diária, a partir do próximo capítulo, esperamos demonstrar e 

problematizar como os seres humanos em questão, os Tapuia, se fortaleceram como sujeitos 

históricos no contexto das ações desenvolvidas na Educação Intercultural. 
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3. VIVÊNCIA COM OS PROFESSORES TAPUIA E SUA 

COMUNIDADE NO CONTEXTO DA LICENCIATURA EM 

EDUCAÇÃO INTERCULTURAL 

 

 

Neste capítulo, inicialmente, expomos algumas informações atuais da comunidade 

Tapuia a partir do que observamos e dos dados que coletamos durante nossa vivência em 

campo. Posteriormente, discorremos sobre essa vivência e apresentamos os procedimentos 

metodológicos para realizar a pesquisa. 

Sendo uma pesquisa qualitativa e interpretativa, procuramos a cada elaboração textual 

e argumentação tecida ir além das explicações objetivas em busca de compreender o sujeito 

Tapuia e suas atitudes em um processo subjetivo “de projeção de sujeito a sujeito”, em uma 

compreensão sempre “intersubjetiva” (MORIN, 2003, p. 92) no tempo e nas demandas da 

pesquisa.  

É importante também deixar claro que nosso estudo foi desenvolvido no contexto de 

formação superior dos professores indígenas no Núcleo Takinahakỹ. Para tanto, estivemos 

presentes nas etapas de Estudo em Terras Indígenas da licenciatura em Educação Intercultural 

para contribuir com o Comitê Orientador Tapuia, mas, especialmente, observar o Tapuia em 

suas práticas.  

O estudo da temática desta tese ficaria inviável se não procurássemos conhecer a vida 

na aldeia, a prática pedagógica da Educação Intercultural na terra indígena, a prática pedagógica 

da escola local, enfim, alguns dos “detalhes socioculturais locais e institucionais pelos quais 

identificamos os participantes d[e uma] conversa.”, como explica Ladeira (2007, p. 46), a partir 

de Cicourel (1992). Assim, também como compreende Bortoni-Ricardo (2008), ao dizer que 

“não há como observar o mundo independente das práticas sociais e significados vigentes” em 

uma pesquisa interpretativista (p. 32); e essas práticas e seus significados são situados, sendo 

interpretados em lócus.  
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3.1 A COMUNIDADE TAPUIA 

 

Na Terra Indígena Carretão, há hoje cerca de 200 pessoas, entre Tapuia e brancos, 

tendo cada grupo familiar (cerca de 46) seu lote de terra para morar e explorar para as despesas 

de sua família. No final do século XX, havia aproximadamente 100 pessoas no Território 

(MOURA, 2008a), de maneira que muitos Tapuia que estavam fora da terra por conta das 

invasões retornaram depois da desintrusão. Entretanto, há muitos da comunidade que moram 

em cidades vizinhas, em Goiânia, não podendo retornar à terra, por falta de espaço até mesmo 

para as famílias que moram ali e estão crescendo. 

Na fotografia abaixo, temos uma vista do espaço denominado na comunidade de grupo 

(Gleba I), que fica ao lado da GO-334 (estrada de chão que corta a terra indígena, como 

podemos visualizar na imagem). É nesse lugar que ficam a escola, a igreja católica, a casa de 

resfriamento do leite, a casa da Funai, o posto de atendimento da Sesai25, a Casa de Farinha 

Marly Tapuia, o campo de futebol, entre outras pequenas construções. É nesse espaço que os 

Tapuia se encontram frequentemente, em especial, pelos jogos no campo de futebol e pelas 

atividades na escola (de manhã e à noite).  

                                                           
25 Secretaria Especial da Saúde Indígena. 
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O mapa abaixo, produzido pelos professores Tapuia em formação dentro do PIBID-

Diversidade no Núcleo Takinahakỹ na área das Ciências da Natureza, representa a Cartografia 

Social da Terra Indígena. Nele visualizamos o espaço cartográfico e social das duas glebas, 

como também das terras em volta que são áreas de conflito. O Tapuia vive na terra demarcada, 

cercado por todos os lados pelas famílias de fazendeiros que no passado conseguiram registrar 

terras do aldeamento em seu nome. Na Gleba I, abaixo do córrego Passarinho, temos o espaço 

denominado pela comunidade de grupo (espaço da fotografia acima): 

Vista do espaço chamado por Grupo pelos Tapuia – Gleba I. 

Foto de Elienia Caitano Martins de 2014. 
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O cacique Dorvalino Augusto mora com sua família na Gleba I e o vice-cacique 

Welington Brandão na Gleba II. Esta foi definitivamente ocupada por sua família no final do 

século XX depois da desobstrução, com a finalidade de evitar novas invasões. 

Como expõe a professora Eunice Rodrigues no texto Uma análise da vida social no 

contexto escola do povo Tapuia (2016), o seu povo  

 

vive da agricultura e da criação bovina, planta roça comunitária e roças 

familiares, cria também perus, galinhas, galinhas de angola, patos, cachorros, 

 

Mapa 3 - Cartografia Social do Povo Tapuia (SILVA VIEIRA, FRAGA, MARTINS, 

CHAVES DE MORAIS, VIEIRA BRANDÃO & BRANDÃO, 2016). 
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gatos, porcos, e também gosta de cuidar de periquitos, veados e araras. Tem canto 

e dança própria e apreciam uma cantoria. (p. 92). 

 

Considerando a sustentabilidade econômica dos Tapuia, vemos que hoje há uma 

situação diferente do passado que relatamos no item 1.3 (1º Capítulo), e, em entrevista, o 

cacique Dorvalino e sua esposa Maura, sentados no sofá de sua casa, enfatizaram que hoje os 

Tapuia vivem uma outra vida, que já passaram muita dificuldade, mas a vida melhorou, 

inclusive a saúde, relacionando essa realidade ao trabalho na aldeia. 

Nas conversas informais e nas entrevistas, reunimos alguns dados que nos mostram 

como a comunidade tem se sustentado financeiramente com trabalhos realizados na própria 

aldeia, contribuindo para a manutenção das famílias e de seus filhos no território e para sua 

autovalorização. Em se tratando dessa permanência na aldeia, a escola também tem um papel 

fundamental, precisando o Tapuia jovem hoje sair somente quando terminar o ensino médio 

para continuar os estudos na universidade.  

A comunidade desenvolve projetos comunitários como a Casa de Farinha Marly 

Tapuia (Anexo 4), um trabalho vivenciado somente por mulheres Tapuia (hoje são 11 

mulheres). A produção de farinha foi um projeto da senhora Marly Tapuia, a qual inicialmente 

tinha uma pretensão de unir mais as mulheres da comunidade em uma atividade desenvolvida 

em equipe. O projeto teve início em 2007, mas dois anos depois sua idealizadora veio a falecer. 

As mulheres já envolvidas se uniram mais e até hoje mantêm a produtividade da farinha, que é 

comprada pelo Estado de Goiás para a merenda escolar (hoje com 1.666 Kg entregues 4 vezes 

ao ano), conforme informações obtidas em material didático produzido pelos professores 

Tapuia (SILVA VIEIRA, CHAVES DE MORAIS & VIEIRA BRANDÃO, 2014). E apesar de, 

como nos conta dona Maura, o dinheiro recebido ser muito pouco, de maneira que, em seu 

entendimento, o projeto tem se mantido mesmo é pela união, pela oportunidade de estarem 

juntas, conversando e ajudando a comunidade a se fortalecer. 

Há ainda outras fontes de renda que ocorrem pela união de famílias Tapuia, como a 

lavoura comunitária com plantação de milho (havendo pouca roça individual) e o resfriamento 

de leite para fins comerciais (14 famílias). Outros projetos comunitários estão sendo esperados 

pela comunidade como o de produção de bucha para atender, em termos de trabalho, a jovens 

Tapuia de 14 a 30 anos, e ainda o recomeço da lavoura comunitária de arroz, antes já realizada, 
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e a plantação de abóbora por um grupo de mulheres da Casa de Farinha, este para entregar 

também a produção ao governo estadual. 

Além do exposto, a fonte de renda no geral vem da criação de gado por família, 

aposentados e assalariados (Tapuia - professores, diretor, coordenador, merendeira, gerente de 

merenda e secretária da escola, agente de saúde, auxiliar do dentista, faxineira do posto de 

saúde, funcionário da SANEAGO, motorista contratado pela Funai, dois vigias na escola; não-

tapuia - três enfermeiras de Rubiataba e dois motoristas, estes se casaram com mulheres 

Tapuia).  

Pensando no fortalecimento de suas demandas sociais, políticas e econômicas, a 

comunidade criou a Associação dos Índios Tapuia do Carretão (AITCAR). E, apesar de alguns 

Tapuia compreenderem que tal Associação está um pouco desmotivada, que necessita de um 

incentivo por parte da própria comunidade, as mulheres da Casa de Farinha entregam sua 

produção para o governo estadual e recebem o dinheiro por meio da AITCAR.  

Uma das preocupações muito ouvida por nós durante a pesquisa tem relação não só 

com a sustentabilidade do Tapuia dentro da própria terra, não precisando este trabalhar para os 

fazendeiros da região ou se mudar para cidades vizinhas como muitos fizeram no passado, mas 

também com a sustentabilidade ambiental. Há tempos a comunidade se preocupa com o 

reflorestamento de áreas degradadas no século XX, no período das invasões, com as nascentes 

dos rios já prejudicadas pelo desmatamento das mesmas, com a falta de peixe nos rios e caça. 

Depois da pesquisa As nascentes da Terra Indígena Tapuia: importância e preservação (2011) 

dos professores Ana Cristina K. Santos, Aparecido C. de Aguiar e Márcio J. de Jesus, realizada 

durante sua formação na licenciatura em Educação Intercultural, essa preocupação cresceu em 

função dos conhecimentos difundidos e esclarecimentos realizados pelos professores Tapuia 

em formação. 

No campo da educação, a comunidade tinha uma escola municipal desde 1972, que 

atendia de 1ª a 4ª séries do ensino fundamental, com professores da Funai e depois uma 

professora Tapuia e outra branca. Somente em 2004 foi fundada a Escola Estadual Indígena 

Cacique José Borges, com prédio próprio. 

A Escola Estadual Indígena Cacique José Borges, com turmas de 5ª a 6ª séries do ensino 

fundamental, além de atender à primeira fase desse ensino em regime de colaboração com a 

Secretaria Municipal de Educação de Rubiataba, hoje já oferta o ensino infantil (de 
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responsabilidade da Prefeitura de Rubiataba) e todo o ensino básico  (do fundamental ao ensino 

médio), tendo cerca de 43 alunos (de responsabilidade da SEDUCE de Goiás). 

No matutino, a escola tem o ensino infantil para alunos de 4 a 6 anos e ensino 

fundamental, do 1º ao 3º anos e do 4º ao 5º anos, com salas multisseriadas. No noturno, funciona 

do 6º ao 9º anos do fundamental e do 1º ao 3º anos do ensino médio. Nas fotografias abaixo, 

temos uma visão dos dois prédios da escola:  

 

 

 

 

 

Escola Estadual Indígena Cacique José Borges. 

Foto de Maria de Lurdes Nazário (2014). 

 

Escola Estadual Indígena Cacique José Borges. 

Foto de Maria de Lurdes Nazário (2014). 
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Todos os professores da escola são Tapuia, com exceção de uma índia Karajá casada 

com um docente Tapuia. No total são 11 professores indígenas, 8 formados em Educação 

Intercultural, 1 está cursando essa graduação, 1 faz Pedagogia em Rubiataba e 1 docente ainda 

não entrou em nenhum curso de formação superior. A secretária da escola também está na 

licenciatura. O gerente da merenda escolar iniciou o curso, mas desistiu neste ano de 2016. Do 

quadro dos professores, 7 já fizeram a especialização em Educação Intercultural e 

Transdisciplinar: gestão pedagógica do Núcleo Takinahakỹ. Esses professores produziram no 

contexto de pós-graduação o texto do PPP intercultural e transdisciplinar para a escola da 

comunidade. O PPP usado atualmente foi redigido também por esses professores, mas ainda 

segue a matriz curricular da SEDUCE de Goiás, sendo este ainda disciplinar. 

A escola da Terra Indígena Carretão é o centro de interação na aldeia, está ligada a 

tudo que ali acontece (RODRIGUES, 2016), indo além da formação escolar. Funciona como 

um centro de discussão educacional e atuação política dos professores, das lideranças (cacique 

Dorvalino Augusto, vice-cacique Welington Brandão), funcionários, dos Tapuia, voluntários 

na escola, bem como da comunidade em si que se reúne no prédio para toda e qualquer reunião, 

palestra, encontro, festa ou decisão importante que necessita de uma discussão com a 

comunidade em geral; e esta já espera essa atuação da escola e seus sujeitos professores, 

juntamente com as lideranças. 

 

3.2 VIVÊNCIA COM OS TAPUIA E REALIZAÇÃO DA PESQUISA 

 

Nosso contato com o povo Tapuia ocorreu em 2007 quando a primeira turma de 

professores indígenas iniciou a licenciatura em Educação Intercultural na UFG. Nesse ano, 

lecionamos para alunos Tapuia (6 professores), Xerente e Gavião no Estudo Complementar 

Português Intercultural I26. De 2007 a 2009, atuamos como docente convidada do curso em 

algumas turmas, inclusive novamente com os Tapuia que entraram em 2008 na licenciatura (2 

professores)27, sempre lecionando o Estudo Complementar Português Intercultural. Desse 

                                                           
26 De 2007 a 2009 trabalhamos como professora convidada na Educação Intercultural, juntamente com os 

professores Doutores Tânia Ferreira Rezende e André Marques do Nascimento. 
27 Desde 2007, 16 Tapuia entraram na licenciatura (em 2007, entraram 7 professores, com 1 desistência; em 2008, 

entraram 2; em 2009, 2 professores, tendo 1 desistido; em 2014, 5 Tapuia, com 1 desistência). No capítulo 4, 

iremos discutir a entrada dos Tapuia na Educação Intercultural. 
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modo, quando iniciamos a pesquisa na comunidade em 2012, já tínhamos um vínculo com seus 

professores em formação e algum conhecimento adquirido sobre sua história.  

Nesse período de aula na UFG mantivemos convivência com as discussões sobre 

identidade indígena (o que é ser índio, o que é ser Tapuia) nas aulas de Português Intercultural 

I e II, geralmente quando um tema relacionado era abordado em sala. Em uma das aulas de 

produção de texto, os alunos foram convidados a relatar como havia sido seu aprendizado da 

LP nas séries do ensino fundamental, momento que para eles foi de desabafos e discussões 

sobre a questão sociolinguística de sua comunidade e sua identidade indígena, especialmente, 

porque nas turmas sempre havia indígenas de diferentes etnias, e muitos, ao contrário dos 

Tapuia, tinham a LP como segunda língua. Nesse contexto, a identidade étnica dos Tapuia 

sempre se ressaltava entre as demais em sala.  

Voltamos a ter contato com os professores Tapuia no final de 2012 (6 a 8/11), quando 

participamos do Comitê Orientador Tapuia na segunda etapa dos Estudos em Terras Indígenas 

da licenciatura (com 4 professores já finalizando o curso) e nas aulas da Especialização em 

Educação Intercultural e Transdisciplinar: Gestão Pedagógica (com 7 professores graduados na 

licenciatura). Tal Comitê nessa etapa estava sob a responsabilidade das professoras Tânia 

Ferreira Rezende28 e Kênia Gonçalves Costa29, mas em outras etapas também contou com a 

colaboração do professor Alecssandro Ratts30. A professora Tânia Rezende coordenou o 

Comitê até outubro de 2014, quando esta função passou a ser exercida pela pesquisadora desta 

tese com a participação da aluna de mestrado, Ana Elizabete Barreira Machado31, que também 

desenvolve pesquisa no Carretão. 

Na semana de estudo, vimos que questões importantes para os Tapuia sobre sua história, 

identidade e cultura estavam sendo pesquisadas e discutidas por outro sujeito Tapuia, 

discussões presentes nos textos acadêmicos dos primeiros formandos na Educação Intercultural.  

Foi nessa estadia ali em 2012 que começamos a pensar sobre uma questão que viria a 

fazer parte do objeto de pesquisa desta tese: a identidade indígena da comunidade Tapuia. As 

                                                           
28 Professora da Faculdade de Letras da UFG e do Núcleo Takinahakỹ. 
29 Professora convidada de Geografia na Educação Intercultural. Até 2011 atuava na Universidade Estadual de 

Goiás e no Senac-GO. Hoje é professora na UFT. 
30 Professor do Instituto de Estudos Sócio-Ambientais (IESA) da UFG e do Núcleo Takinahakỹ. 
31 Orientanda da professora Tânia Rezende, desenvolve a pesquisa Português Tapuia – posturas sociolinguísticas 

descolonizadoras no PPP da Escola Estadual Indígena Cacique José Borges, com previsão de defesa para este 

primeiro semestre de 2016. 
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exposições orais de alguns professores-pesquisadores indígenas sobre seus trabalhos, logo no 

primeiro dia de discussão em uma roda de conversa na escola da aldeia, nos fisgaram pelos 

componentes históricos e políticos que sustentavam a sua identidade indígena em suas vozes e 

pela maneira como a defendiam. Nessa etapa, também já tivemos acesso a alguns TCC da 

primeira turma (RODRIGUES, 2011; COSTA, 2011; BRANDÃO-TAPUIO, 2011) que foram 

logo por nós estudados juntamente com outras pesquisas (LAZARIN, 1985; ALMEIDA, 2003; 

MOURA, 2006, 2008a). Até então, nosso objetivo era cumprir com as exigências de produção 

de relatório para avaliação em disciplina do doutorado.  

Essa visita foi um momento de reencontro com alguns professores Tapuia e de encontro 

com a própria aldeia, com os demais professores e funcionários da escola, com o Cacique, pois 

foi a nossa primeira ida ao Carretão. Nas reuniões e aulas da etapa, presenciamos discussões 

sobre a construção do currículo da Escola Estadual Indígena Cacique José Borges, em que a 

questão identitária fazia-se muito pulsante na voz dos professores, uma vez que, sendo a escola 

indígena, como comunidade indígena, esses professores almejavam um currículo diferenciado 

para desenvolverem as atividades escolares, expondo as barreiras colocadas pela SEDUCE de 

Goiás por meio de sua Subsecretaria Regional de Rubiataba. 

Chamaram-nos atenção também as discussões para elaboração do mapa sociolinguístico 

da comunidade, um projeto que objetivava/objetiva visualizar as famílias, os troncos e 

informações sociais, culturais, geográficas e linguísticas da comunidade, desenvolvido sob a 

coordenação da professora Tânia Rezende. Para esse fim, fizemos visitas a algumas famílias 

Tapuia, acompanhando a professora-orientadora do Comitê, Kênia Costa, e ainda contando com 

a participação de três professores Tapuia. Nesse momento, ouvimos e conversamos 

espontaneamente sobre a história das famílias e do Carretão, andamos pela terra, pelos quintais 

das casas visitadas e ouvimos ainda sobre a história de cada família que conhecemos.  

Na escola, além das orientações e discussões coordenadas pelo Comitê, presenciamos 3 

defesas de trabalho de conclusão do curso: As atitudes linguísticas dos Tapuia em relação ao 

seu monolinguismo em português (LIMA, 2012), Práticas escritas interculturais na 

comunidade Tapuia do Carretão – GO (VIEIRA-TAPUIA, 2012) e Constituição Lexical do 

Português Tapuia (SILVA, 2012).  

Na apresentação destes, os professores expuseram o percurso para escolher os temas das 

pesquisas nas atividades da licenciatura e como as realizaram com o apoio e a participação da 

comunidade, que estava ouvindo com atenção o resultado de projetos de pesquisas que foram 
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discutidos e selecionados em reunião comunitária no ano de 2009 e 2010. As defesas foram 

feitas para uma banca constituída pelos professores Tânia Rezende e Alecssandro Ratts e pelo 

cacique Dorvalino Augusto, contando com a presença de seus parentes Tapuia (anciões, jovens, 

crianças), além de representante da SEDUCE de Rubiataba. Foi um momento de bastante 

emoção para os professores que ali estavam encerrando uma etapa de sua formação acadêmica 

juntos dos seus. Após a defesa, foi servida uma janta feita na cantina da escola pelas mulheres 

da comunidade. 

Para nós, foi um dia de descoberta, de novas experiências porque, apesar de  nossa 

docência no curso, começávamos a compreender a magnitude daquela formação superior na 

vida dos professores e da comunidade indígena Tapuia, além de vivenciarmos outro tipo de 

educação, uma educação que parte da realidade, dos problemas e demandas do povo (FREIRE, 

1987; PPP, 2006) para mobilizar vozes em uma pesquisa com a qual visa contribuir com a 

sustentabilidade étnica, cultural, política e econômica da comunidade. No fim, uma educação 

solidária para e com o povo Tapuia, já que a formação de um professor indígena nos termos 

propostos pela Educação Intercultural da UFG se dá pela necessidade de formar sujeitos críticos 

e ativos dentro e fora de suas comunidades, os quais, juntos com seu povo, possam atuar 

politicamente e se articular por tal sustentabilidade dentro e fora do território. 

Durante os dias de observação não fizemos nenhuma gravação de áudio, mas sim 

registro em diário de campo das discussões e de observações. Estávamos nos ambientando 

àquela realidade, até mesmo porque, não havíamos ainda pensado em desenvolver a pesquisa 

com o povo Tapuia. Procuramos observar e anotar tudo aquilo que ressaltava aos nossos olhos, 

que nos intrigava a partir da nossa formação e leitura daquela realidade. A documentação das 

vivências em campo subsidiou as interpretações que tecemos em relatório etnográfico 

consubstanciado para avaliação na disciplina Povos em contato: situação sociolinguística da 

Região Araguaia-Tocantins, ministrada pelas orientadoras desta tese no segundo semestre de 

2012 na FL/UFG, professoras Doutoras Maria do Socorro Pimentel da Silva e Tânia Ferreira 

Rezende. 

Estivemos novamente na aldeia Carretão em 2013 (de 24 a 27/11) contribuindo com as 

atividades desenvolvidas ali pelo Comitê Orientador com os alunos da especialização. O 

professor Cândido Borges Ferraz de Lima, que estava terminando a graduação, também 

participou de algumas discussões, especialmente, porque se preparava para defesa de seu TCC 

ainda na etapa. Presenciamos discussões sobre o levantamento sociolinguístico na comunidade, 
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os projetos societários, leitura e produção de fundamentos do Projeto Político Pedagógico para 

a escola da comunidade, mapa conceitual e epistemológico da comunidade Tapuia, diagnóstico 

da escola e histórico do povo e da comunidade Tapuia. 

Nessa etapa, fizemos a documentação em diário de campo daquilo que nos 

impressionava e não estaria registrado nas gravações de áudio que fizemos. Aproveitamos 

horários vagos para conversar com alguns professores sobre suas pesquisas e tirar dúvidas 

sobre questões que seus textos nos suscitavam, procurando também entender o funcionamento 

das etapas de estudo na aldeia.  

Já tínhamos nesse momento um interesse em discutir a identidade linguística dos 

Tapuia, pensando inicialmente na visão que tinham de sua situação sociolinguística, como 

descendentes indígenas que não falavam uma língua Macro-Jê ou Tupi, mas sim o português 

tapuia. Com o tempo, os impactos das ações vivenciadas pelos professores junto com sua 

comunidade durante as pesquisas e outras práticas pedagógicas desenvolvidas durante a 

formação na Educação Intercultural se apresentaram como importantes em nossas leituras dos 

TCC e observações. O processo de definição do tema foi bastante demorado, tendo se realizado 

mesmo somente em agosto de 2014, quando desvelamos em discussões com as orientadoras 

desta tese que de fato o que estávamos observando e debatendo há um tempo eram as atitudes 

dos professores e da comunidade.  

Presenciamos a defesa de trabalho de conclusão do curso do então professor Cândido 

Ferraz de Lima, intitulada Plantas medicinais do território Tapuia (2013). A banca de defesa 

foi composta pelos professores Tânia Rezende, Mônica Borges e Kênia Costa e a senhora 

Vilma, raizeira tapuia, que participou da pesquisa, contribuindo com seus conhecimentos 

tradicionais. Esse dia foi um momento de muita comemoração, começando cedo com os 

preparativos para esse momento e também para a janta que haveria na Casa de Farinha para a 

comunidade. 

Em junho de 2014 (de 16 a 21/06), participamos dos Estudos em Terras Indígenas, 

envolvidos com as atividades da especialização. Outros alunos da Faculdade de Letras da UFG 

participaram das atividades da graduação em Educação Intercultural por conta de 5 novos 

discentes Tapuia que nesse ano entraram na licenciatura.  

Durante a semana de estudos, fomos tomados pelas discussões do novo Projeto Político 

Pedagógico para a escola da comunidade, uma experiência ainda nova em nossa trajetória como 

professora. Esse momento se tornou mais especial, pensando em prática social e acadêmica, 

por se tratar de construir um PPP tendo como princípios a  interculturalidade e a 
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transdisciplinaridade, com seleção dos temas contextuais e outras ações dentro da proposta 

pedagógica; um projeto que em seu cerne se propõe a uma oposição a uma matriz curricular 

tradicional, que  compartimentaliza e promove um ensino por via da legitimização de 

conhecimentos (ditos universais) que em sua maioria não se contextualizam na vida do aluno.  

A proposta da Especialização de produção de um novo PPP na Especialização já era 

uma demanda dos professores indígenas de diferentes etnias em formação na licenciatura, 

preocupados com a implantação de um ensino diferenciado nas escolas das aldeias como 

proclama a CF (1988), uma vez que, como sempre argumenta Pimentel da Silva em exposição 

oral, praticamente todas as escolas indígenas da Região Araguaia-Tocantins ainda adotam a 

mesma organização curricular e material didático das demais escolas da rede pública. A Escola 

Estadual Indígena Cacique José Borges da SEDUCE de Goiás é uma dessas escolas.  

Observamos e gravamos os professores debatendo a partir de orientação da professora 

Tânia Rezende diversas questões importantes na formulação desse documento, como: os 

princípios pedagógicos, as bases epistemológicas, os fundamentos teóricos e os temas 

contextuais intraculturais e interculturais com a finalidade de sistematizar a matriz curricular 

do projeto para a educação indígena diferenciada e específica para a comunidade Tapuia. Nessa 

discussão, a matriz curricular disciplinar imposta pela SEDUCE e a matriz curricular 

transdisciplinar almejada para o novo PPP da escola foram contrapostas e política e 

pedagogicamente discutidas, considerando sempre o tipo de educação escolar indígena que os 

Tapuia querem.  

Em julho desse ano, estivemos novamente no Carretão em estadia de dois dias na casa 

da professora Silma Costa, com a finalidade de realizar algumas entrevistas. Esta foi a única 

vez em que estivemos na aldeia fora de uma etapa de estudo da licenciatura. Nesse momento, 

fizemos 6 entrevistas com professores já formados na Educação Intercultural e 1 com o cacique.  

As entrevistas foram feitas nas casas de cada professor, na do cacique e na Casa de 

Farinha, entre um intervalo e outro das obrigações diárias de cada participante, como o trabalho 

na escola, a lida com as plantações e criações, a feitura de farinha, a lida com a casa. Todos se 

mostraram dispostos com a entrevista, apesar de não ter sido muito fácil arrumar esse horário 

em que pudéssemos nos encontrar. A professora Silma Costa e seus filhos, Samuel e Juliana, 

nos acompanharam em alguns desses momentos, especialmente, quando o professor que seria 

entrevistado morasse mais distante da área do grupo (ver mapa da Cartografia Social, p. 100 

da tese). 
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Nas entrevistas, fizemos uso de um roteiro (TARALLO, 2001) para nos guiar sobre 

questões importantes e pontuais, considerando nossos objetivos dentro do tema da tese, mas o 

utilizamos de forma bastante flexível (DUARTE, 2002), uma vez que cada participante age com 

muita particularidade diante dos mesmos questionamentos, além, é claro, de que cada um tem 

sua história de vida. Algumas discussões também foram levantadas pelos próprios 

entrevistados.  

Questões abordadas: infância e juventude; história da família (tronco familiar, se 

Xavante ou Kayapó; se pai ou mãe eram brancos); história da formação escolar (ensino básico 

e superior); conflitos vividos na escola, na universidade; conflitos vividos dentro e fora do 

território; educação escolar na aldeia (municipal e estadual); formação universitária; ações, 

projetos e pesquisas desenvolvidos durante o curso universitário dentro e fora da aldeia; escola 

indígena da aldeia; PPP da escola; práticas culturais; trabalho; invasões do território; relação 

dos Tapuia com a comunidade envolvente (especialmente, com os fazendeiros e posseiros de 

áreas ainda não demarcadas); identidade etnolinguística. 

Iniciamos a entrevista com questões mais de ordem pessoal, familiar, procurando 

provocar um envolvimento dos Tapuia entrevistados com a história, a fim de que se sentissem 

mais à vontade (OLIVEIRA E SILVA, 2004). Como já nos conhecíamos há tempos, a entrevista 

não se caracterizou pela formalização, apesar do esforço em nos manter atentos às falas, fazendo 

reflexões sobre o que ouvíamos e nos articulando para contribuir com a fluidez da fala do 

entrevistado (DUARTE, 2002). Procuramos mais ouvir que falar e, quando a palavra nos era 

dada, procuramos falar somente o necessário para dar continuidade à interação. Outra 

preocupação que tivemos foi de não interromper ou só fazer interrupções o mínimo possível 

(OLIVEIRA E SILVA, 2004).  

Em 2014 (24 a 29/11/2014), estivemos novamente participando da Etapa de Estudos em 

Terras Indígenas, nesse momento, como responsável pelas ações da licenciatura na aldeia. A 

professora Ana Elizabete também participou dessa etapa. Fizemos poucas gravações por alguns 

problemas técnicos com o aplicativo de gravação de voz do celular, mas, por outro lado, foi 

uma oportunidade para observarmos com mais afinco e atenção. A redação também do 

Relatório da Etapa de Estudos para ser entregue à coordenação da licenciatura foi uma prática 

que nos fez reviver os momentos vividos na aldeia.  

As discussões nessa etapa se deram, inicialmente, em torno do projeto PIBID – 

Diversidade desenvolvido no Núcleo Takinahakỹ, considerando seus três subprojetos: 
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Cartografia Social das comunidades indígenas (da área das Ciências da Natureza), 

Levantamento Sociolinguístico dessas comunidades (Ciências da Linguagem) e Levantamento 

das Práticas pedagógicas interculturais desenvolvidas nas escolas indígenas (Ciências da 

Cultura). Em todas as discussões realizadas a história de Pedro III, a luta pela terra, a cultura, a 

identidade, a situação sociolinguística dos Tapuia estiveram presentes, alimentando os debates 

feitos com os professores em formação.  

Durante a semana de estudo, fizemos uma entrevista com o padre Joaquim José Neto, 

que, além de ter desenvolvido a pesquisa Jovens Tapuios do Carretão: processos educativos de 

reconstrução da identidade indígena (2004), teve uma participação ativa na construção e 

fundação da escola indígena estadual da aldeia. 

Em 2015, estivemos novamente coordenando a Etapa de Estudos em Terras Indígenas 

(4 a 9/05/15). Foram desenvolvidas durante esses dias atividades e discussões do projeto 

PIBID–Diversidade. Discutiram ainda o questionário para o levantamento sociolinguístico, a 

compreensão que eles possuem da categoria português tapuia e sua valorização dentro e fora 

da aldeia e o levantamento das práticas pedagógicas. Essas práticas foram muito relevantes 

porque fizeram com que eles se vissem contextualizando (oralmente ou nas produções de texto) 

muitos debates realizados nos estudos na UFG ao se inserirem na pesquisa de campo dentro de 

sua própria comunidade. 

Nessa etapa, realizamos entrevistas novamente com dois professores, com o objetivo 

de conhecer e compreender práticas sociais e alguns pontos da história da comunidade que 

ainda estavam sem compreensão de nossa parte. Estivemos novamente com o cacique, com o 

mesmo objetivo, mas desta vez, sua esposa Maura participou da entrevista, relatando sobre a 

comunidade e suas práticas sociais, especialmente, sobre o projeto da Casa de Farinha, 

coordenado por ela. Conversamos ainda com alguns professores na escola, procurando 

conhecer a rotina, a prática pedagógica e a relação que eles mantêm com a Subsecretaria de 

Educação de Rubiataba.  

No segundo semestre de 2015, retornamos à aldeia para a segunda Etapa de Estudos (19 

a 24/10/15). Durante a semana, os momentos de produção do mapa final da Cartografia Social 

da Comunidade Tapuia foram de muitos debates e produção de conhecimentos sobre a história 

da própria aldeia, conflitos, práticas culturais. Conhecimentos do cacique, vice-cacique e 

outros, juntos, solidificaram a produção do mapa cartográfico, bem como o debate sobre 

questões políticas e fundiárias que envolvem a área ainda não demarcada do antigo território 
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do Pedro III. Outro debate central nessa semana se deu em torno das práticas pedagógicas da 

escola da aldeia, que suscitou muitas críticas sobre a posição da SEDUCE em relação a práticas 

pedagógicas diferenciadas, pensando nos processos próprios de aprendizagem da comunidade 

indígena Tapuia.  

De 2012 a 2015, foram então muitas idas ao Carretão, além de telefonemas, e-mails e 

conversas com os alunos da turma de 2014 em Goiânia, com o vice-cacique e outros professores 

egressos do curso em função das atividades do Comitê e por conta desta pesquisa. Na aldeia, 

apesar de nossas atribuições acadêmicas, o tempo de observação e aprendizado foi constante, 

uma vez que, estando lá, vivenciamos práticas com os Tapuia no contexto da Educação 

Intercultural e da escola local, na casa da Funai, no posto de saúde, na Casa de Farinha e na 

casa de algumas famílias. Tivemos também, desde janeiro de 2015, muitas conversas com os 

alunos da turma de 2014 nas etapas realizadas na UFG. 

Considerando o que já expressamos sobre o caráter interpretativo da pesquisa e que tudo 

isso fortalece evidentemente o vínculo da pesquisadora com a comunidade, podemos pensar 

que, se por um lado, é algo que pode prejudicar as possíveis interpretações dos dados, por outro, 

tem a contribuir com a compreensão das práticas sociais e culturais que lhe são estranhas, a fim 

de criar condições para compreendermos a contento a atuação dos professores na comunidade 

Tapuia no contexto de formação na Educação Intercultural e problematizar as atitudes 

etnolinguísticas desse povo, como nos propomos nos próximos capítulos. 
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4 OS PROFESSORES TAPUIA E SEU ENCONTRO COM  

UMA PEDAGOGIA DA PROBLEMATIZAÇÃO  

 

 

Neste capítulo, discutimos o percurso dos Tapuia na licenciatura, refletindo sobre o seu 

encontro com uma pedagogia da problematização que se baseia na contextualização das 

realidades enfrentadas, colocando esses conhecimentos a “serviço da vida, da cidadania e da 

solidariedade” (PIMENTEL DA SILVA, 2013, p. 74), uma pedagogia em que o aluno e suas 

demandas estão no centro mobilizando vozes juntamente com seus parceiros (professores 

formadores e outros alunos da Educação Intercultural e sua comunidade) com a finalidade de 

ter uma melhoria de vida. 

Inicialmente procuramos contextualizar sua formação escolar e sua história como 

professor indígena antes da licenciatura e entrada no curso. Tecemos ainda uma discussão (i) 

das ações pedagógicas do curso sob o olhar do professor e (ii) do percurso de elaboração e 

execução do projeto extraescolar que deu início ao desenvolvimento de pesquisas específicas 

sobre temas que demandavam conhecimento e discussão no Carretão. Depois, discutimos 

alguns impactos que observamos na comunidade Tapuia decorrentes da objetivação da sua 

realidade no contexto das pesquisas e demais práticas vivenciadas pelos Tapuia. 

Partimos da compreensão de que os professores, por meio de uma prática pedagógica 

social e intercultural, encontraram meios para ressignificar sua realidade e sua identidade 

juntamente com seu povo.  

 

4.1 OS PROFESSORES TAPUIA NA EDUCAÇÃO INTERCULTURAL 

 

Quando a primeira turma de professores Tapuia iniciou sua formação na licenciatura em 

Educação Intercultural da UFG em 2007, havia somente 6 anos de desintrusão do território que 

ocorreu em dezembro de 1999 e 3 anos de fundação da escola indígena na comunidade. Viviam, 

então, momentos de conflito com o entorno por conta da questão da terra e o processo de 
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reelaboração de sua identidade por meio de diferentes estratégias (dança, pintura corporal, 

adornos) realizadas por eles em busca de afirmação étnica em oposição aos questionamentos e 

discriminação que sentiam “na pele” (Prof. Márcio).  

O encontro com a Educação Intercultural e seus parentes indígenas representou para o 

Tapuia, professores e sua comunidade, um espaço para falar e para ouvir, para ensinar e 

aprender, para questionar e ser questionado, sendo reconhecidos e valorizados em sua 

diversidade, apesar dos conflitos que viveram diretamente com seus parentes que lhe cobraram 

também uma identidade indígena prototípica.  

A possibilidade de se formarem em um curso superior, em uma universidade pública, 

também foi muito representativa para eles naquele momento em que viviam uma permanente 

situação de desconfiança por serem vistos ainda como aqueles que tiraram as terras dos 

posseiros. Ficou mais representativo por se tratar de uma licenciatura para formar professores 

indígenas da Região Araguaia-Tocantins, reafirmando seu reconhecimento identitário para a 

comunidade envolvente. 

Em termos político-educacionais, a entrada dos professores Tapuia na licenciatura 

atendeu a uma demanda muito urgente e importante da comunidade: a formação superior de 

seus professores. Estes viviam em conflito com a Subsecretaria Estadual de Educação de 

Rubiataba, que fazia ameaças de demissão caso não obtivessem formação superior. Desde a 

fundação da escola, uma das exigências dos Tapuia, amparada pela legislação sobre a educação 

indígena (Parecer no. 14/99, Diretrizes Curriculares Nacionais da Educação Escolar Indígena), 

era de que somente indígenas fossem professores na escola.  

De 2007 a 2014, 13 Tapuia iniciaram a Licenciatura Intercultural da UFG, sendo quase 

todos professores na escola:  

 

 em 2007 – Eunice da Rocha Moraes Rodrigues, Márcio José de Jesus, Maria 

Aparecida Ferraz de Lima, Silma Aparecida da Silva Costa, Lázaro Lopes, Aparecido 

Caetano de Aguiar e Welington Vieira Brandão (professores da escola);  

 em 2008 – Adriana Rosário da Silva e Luís Antônio Vieira (professores da escola); 

 em 2009 – Cândido Borges Ferraz de Lima (lecionou na escola até 2013) e Ueder 

Aparecido da Rocha (desistente do curso; não trabalha na escola);  
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 em 2014 - Lucélia Vieira Brandão (lecionou na escola), Bárbara da Silva Vieira 

(secretária), Lindomar Chaves de Morais (gerente da merenda; desistente), Elienia 

Caitano Martins (faz substituições dos professores) e Cleiton Barbosa Fraga (fazia 

voluntariado em ações culturais na escola, passando a ser professor em 2016). 

 

Nas discussões a seguir, nos referimos à experiência como professores da escola da 

aldeia somente dos Tapuia das turmas de 2007 e 2008, com raras exceções. 

Os professores Tapuia têm uma história de formação educacional em escolas de fora da 

aldeia, exceto pela primeira fase do ensino fundamental. A maioria deles estudou da 1ª até a 4ª 

séries do ensino fundamental na escola municipal da comunidade com alunos de séries 

diferentes em uma mesma sala (turmas multisseriadas). Porém, como já dissemos, essa escola 

funcionava como outra escola qualquer do município de Rubiataba. O diferente era ter uma 

professora Tapuia, indígena, lecionando ali, mas seguindo uma matriz igual às das outras 

escolas municipais. 

 A partir da 5ª série alguns saíram da aldeia para estudar em cidades ou comunidades 

próximas, sendo levados pelo transporte escolar da região, e outros moraram algum tempo fora 

até terminarem o ensino médio e ensino técnico, retornando depois para a comunidade. Os 

professores Welington Brandão, Luiz Vieira e Aparecido de Aguiar fizeram ensino de nível 

técnico em escolas técnicas federais em Goiás, respectivamente, Técnico em Agricultura, 

Técnico em Zootecnia e Técnico Agrícola. A professora Maria Aparecida fez Pedagogia nos 

cursos denominados parceladas na UEG. Os demais professores só tinham ensino médio 

quando começaram sua experiência na escola da aldeia.   

A professora Maria Aparecida iniciou sua experiência como professora na escola 

municipal da aldeia em 1996, tendo alfabetizado quase todos os seus colegas de trabalho. Os 

demais professores tinham pouco tempo de experiência em sala de aula quando iniciaram a 

licenciatura em Educação Intercultural na UFG, com exceção da Adriana, que atuou em sala de 

aula em substituições na escola a partir de 2007. No entanto, alguns deles participaram 

efetivamente das reuniões e audiências antes da construção e/ou fundação da escola estadual 

(Eunice, Welington, Aparecido, Márcio e Maria Aparecida). A Adriana e o Luiz ainda 

realizaram trabalhos voluntários na escola antes de atuarem como professores.  



117 

 

O contato desses professores com a proposta da licenciatura para formar professores 

indígenas na Região Araguaia-Tocantins iniciou nas reuniões realizadas, na aldeia e em 

Goiânia, antes de 2006, pela equipe responsável por discutir as demandas, as necessidades da 

comunidade no âmbito de formação superior indígena para os professores, a fim de nortear a 

elaboração do PPP (2006) da Educação Intercultural.  

Nas entrevistas para esta pesquisa, a professora Eunice Rodrigues relata essa 

experiência demonstrando que não tinham muita noção de como deveria ou poderia ser uma 

graduação para formar professor indígena. Explica que queriam mesmo era estudar os 

conhecimentos universais porque era isso que a comunidade demandava naquele momento, “na 

época a gente não tinha muita assim noção de estudar os direitos ... é ... estudar as coisas do 

nosso povo” (Profa. Eunice, p. 3), dando indícios de que não estavam muito envolvidos com os 

movimentos de luta indígena em busca de uma educação indígena diferenciada. Em um de seus 

relatos afirma, assim como outros professores, que eles tinham a escola na comunidade para 

fugir do preconceito, não pensando que, como professores, poderiam realizar um trabalho de 

valorização “[d]aquilo que ... que a gente tinha” como hoje estão fazendo. Na compreensão da 

professora Eunice, 

 

... a demanda que a gente queria ... que a comunidade reivindicava ... pra ter uma 

escola dentro da aldeia ... não era valorizar os saberes nossos era que ... era ... 

estava muito recente a retirada dos posseiros da comunidade e a gente ... os alunos 

que estudavam fora sofriam muito com o preconceito que estava em torno... (Profa. 

Eunice, p. 3). 

 

Sobre essa questão a professora Tânia Rezende (em comunicação oral) compreende que, 

quando os Tapuia chegam à UFG, havia entre eles uma compreensão da importância da escola 

na valorização da identidade indígena Tapuia, mas não havia uma autorização da entrada dos 

saberes tradicionais na escola. A professora acrescenta em sua explicação que, com as 

discussões e conhecimentos adquiridos e produzidos na Educação Intercultural, o que houve 

foi uma desnaturalização do que sejam os saberes escolares. Havia no imaginário dos 

professores um modelo de escola tradicional, pensando no currículo a ser trabalhado, que foi 

na verdade o modelo vivido por eles e implantado na escola da comunidade, apesar das duas 

disciplinas de cultura indígena e arte e cultura e da nomeação escola indígena. O currículo 
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trabalhado era o mesmo para qualquer escola estadual de Goiás, não havendo então um ensino 

diferenciado por ser uma escola indígena.  

Essa realidade exemplifica bem o que Díaz-Polanco (2006) denomina de 

multiculturalismo conservador ou liberal no contexto da educação indígena, pensando em 

decisões político-educacionais que procuram tratar a questão da diversidade de maneira 

adequada, procurando defender os direitos individuais e não socioculturais coletivos, 

especialmente, das minorias. Isto é, funda-se uma escola, há uma política indigenista de 

valorização dos saberes indígenas que “podem” estar no currículo, mas, no fim, estruturalmente, 

a proposta continua sendo a de uma escola para ensinar o indígena as práticas culturais dos 

brancos, pois se sedimenta em uma visão de mundo, em uma epistemologia da sociedade branca 

dominante. 

Diante do exposto, não foi estranho ouvir dos professores Tapuia da turma de 2007 que 

foi uma surpresa para todos as temáticas indígenas discutidas na licenciatura em Educação 

Intercultural. Na verdade, os indígenas goianos até então dependiam de projetos individuais de 

pesquisadores das universidades de Goiás preocupados com a questão da educação indígena 

diferenciada, não havendo, e ainda não há, uma política para a educação indígena do governo 

estadual de Goiás. 

 

4.1.1 Algumas ações pedagógicas do curso sob o olhar do professor Tapuia 

 

Das ações realizadas na Educação Intercultural, algumas ficaram em evidência nos 

relatos dos professores e em seus trabalhos de conclusão de curso: os temas contextuais, os 

seminários realizados aos sábados nas etapas em Goiânia, os projetos extraescolares, os 

estágios, a prática como componente curricular com a produção de material didático e os 

trabalhos de conclusão de curso. Tecemos a discussão a partir de avaliações feitas pelos 

professores em entrevista, mas sem uma apresentação linear uma vez que o princípio da 

interculturalidade do curso provoca um movimento não linear dessas ações que ocorrem em 

uma relação de interdependência para que estejam em pleno movimento. A discussão sempre 

parte da perspectiva do professor sobre as práticas sociais pedagógicas interculturais 

vivenciadas durante sua formação.  
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Como já discutimos no item anterior, os temas contextuais da Matriz Básica32 voltados 

para a realidade indígena provocaram reações diversas entre os Tapuia. Os professores da 

primeira turma não esperavam conteúdos tão voltados para a questão indígena, e alguns 

detinham a compreensão de que deveria ser diferente, deveria tratar mais um pouco sem ser do 

lado indígena, já outros se identificaram com a proposta dos temas. 

Essa reação de alguns professores em relação aos temas não é estranha, ou melhor, não 

é incoerente, se considerarmos que, apesar de um certo movimento dentro da comunidade de 

reafirmação de sua identidade indígena tão cobrada pelos de fora, com invenção da dança, de 

adornos, a confecção de artesanatos e um desejo de aprender uma das línguas de seus 

antepassados, essa comunidade vivia à margem da luta indígena em favor de uma educação 

diferenciada.  

Entrar então na licenciatura em Educação Intercultural foi um encontro com uma outra 

proposta de educação, uma proposta que aos poucos encerra com um dos pensamentos 

colonizadores bastante eficazes em nossa sociedade, a de que a escola/universidade vai ensinar 

“conteúdo de branco”, entendendo ser este o “conteúdo universal”, e qualquer abordagem 

diferente disso causa, no mínimo, estranheza. Só com o tempo e com a realização de diferentes 

etapas de estudo em Goiânia e na Terra Indígena Carretão os professores foram “percebendo” 

como aquelas discussões e conhecimentos interculturais poderiam ser articulados em favor da 

comunidade e da escola, uma percepção que se sedimentou mesmo na Matriz Específica no 

contexto dos projetos extraescolares.  

Somando-se a isso, no discurso dos professores, alguns aspectos se ressaltam, e um deles 

é a liberdade para falar que encontraram no curso. As atividades propostas sempre resultavam 

em um compartilhar com seus parentes de suas experiências, algo que no ensino tradicional 

não-indígena eles não haviam encontrado. A experiência escolar dos Tapuia até, então, assim 

como para quase todos os indígenas brasileiros, era disciplinar e em escolas, segundo os 

depoimentos, que não oportunizavam o debate. Nas salas de aula, com os temas contextuais, ou 

nos seminários, compreendem que o diálogo, a oportunidade de falarem, de discutirem com 

seus parentes, apresentando suas pesquisas, foram importantes, contribuindo para o 

                                                           
32 Natureza, Homem e Meio Ambiente; Território e Terras Indígenas; Cultura e Trabalho; Línguas Indígenas e o 

Português Brasileiro I e II; Meio-Ambiente: Ecologia do Cerrado; Cultura e Comércio; Educação Bilíngue e 

Intercultural; Esporte e Lazer. (PPP, 2006). 
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entendimento dos temas em discussão e ainda pelo exercício do debate e da argumentação oral 

que não foi uma realidade em sua vida escolar.  

Um dos professores ao lembrar de sua formação básica ressalta a diferença que vê entre 

esta formação, quando “não tinha [a] liberdade de ir lá na frente e falar”, e a que recebeu na 

Educação Intercultural, completando seu raciocínio com mais informações sobre esses 

momentos: 

 

estudei lá em Waldelândia [e] durante 5 anos [referindo-se ao tempo do ensino 

fundamental] eu nunca fui lá na frente e expliquei um trabalho ... nunca ... em 

Urutaí [ensino nível técnico] também como minha turma era grande não tinha ... 

não tinha assim ... é ... é ... não dava oportunidade assim pra gente [ir] lá na frente 

explicar ... conversar ... então só depois que eu comecei a fazer licenciatura que 

[...] lá na licenciatura todo dia era ... você tinha que ir lá na frente explicar né ... 

então só depois que eu comecei ... que eu ... que eu desenvolvi mais essa ... minha 

habilidade assim de ... falar ... e foi onde que me ajudou bastante também na sala 

de aula... (Prof. Luiz, p. 5-6).  

 

Em seu relato ele coloca em oposição duas pedagogias, uma centrada na figura do 

professor e na transmissão de conhecimentos já estabelecidos, uma prática pedagógica que, via 

de regra, se caracteriza pelo silenciamento da voz do outro, dos conhecimentos dos alunos, 

marcada claramente por sua posição ideológica de valorização dos conhecimentos que vem por 

meio da voz do professor, os conhecimentos universais; e outra pedagogia que procura meios 

para que o aluno seja protagonista com seus  conhecimentos, procurando o estabelecimento de 

um diálogo como produto histórico de conscientização do homem (FREIRE, 1987), por 

acreditar que é na relação intercultural dialógica que produzimos conhecimentos pertinentes 

para todos nós. Nesse sentido, entendemos que os seminários realizados aos sábados, lembrados 

pelos professores em seus relatos, tiveram um papel importante como momentos para falar, 

dialogar, argumentar em busca de conhecer e produzir conhecimentos. 

Esses seminários são lembrados justamente pelas diversas palestras e apresentações dos 

comitês indígenas, com fortes discussões, conflitos e confrontos, que eram realizados em torno 

de vários temas importantes no processo de formação, em um compartilhar intenso com seus 

parentes. São vistos pelos professores como um momento em que falavam da sua comunidade, 

da sua realidade na aldeia, do que tinham vivenciado, do que tinham feito, como momentos em 

que “teve [muito] conhecimento”, “teve busca” (Profa. Maria Aparecida, p. 32), 
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compreendendo ainda que esses seminários contribuíram para que fossem aceitos pelos demais 

parentes quando começaram a apresentar e discutir suas pesquisas já nas Matrizes Específicas, 

momento em que foi muito forte a discussão sobre a questão linguística de seu povo, conforme 

relata uma das professoras (Profa. Eunice). 

Os seminários se constituíram então como práticas pedagógicas e linguísticas 

fundamentais na formação desses professores indígenas e seus parentes. A prática da exposição 

oral, da argumentação em um contexto acadêmico e intercultural, complexo, favoreceu uma 

troca de experiências, de aprendizados, que envolviam as relações com seus parentes, nem 

sempre amistosas, considerando o fato de estes também questionarem os Tapuia sobre sua 

situação etnocultural e linguística. Para os Tapuia, se por um lado, apresentar para um auditório 

cheio de professores de outras etnias havia o acréscimo dessas cobranças que viviam 

constantemente na sua formação em Goiânia, por outro, foi um desafio que tiveram que 

aprender a superar por meio de suas pesquisas e estratégias em defesa de sua indianidade, as 

quais foram continuamente (re)elaboradas à medida que se desenvolvia o projeto extraescolar 

de seu Comitê.   

Outra característica marcante na formação relembrada pelos professores foi a relação 

entre teoria e prática nas ações que desenvolveram, uma prática que, evidentemente, exigiu um 

constante repensar do ser aluno e do ser professor na escola indígena da comunidade. A ideia 

do fazer, do construir por meio de uma prática pedagógica de reflexão e ação é observada na 

fala de uma das professoras ao ressaltar que em sua formação na licenciatura eles não pegaram 

nada pronto, “[tudo] foi construído” por eles (Profa. Eunice). 

Para cada ação proposta, havia um projeto, uma oficina, um material didático a ser 

produzido, um seminário, uma produção de texto, uma pesquisa de campo, uma entrevista, um 

questionário a ser aplicado, uma reunião com a comunidade, ou seja, diferentes práticas sociais 

e linguísticas realizadas por eles a partir de discussão teóricas e conhecimentos locais 

discutidos, levando essa experiência para sua comunidade por meio de suas pesquisas, do 

estágio e da prática como componente curricular (oficinas e produção de material didático). 

Talvez por isso um dos professores compreenda que o projeto extraescolar seja mesmo a 

“prática docente” (Prof. Welington), ao procurar explicar como ele alimentava os temas 

contextuais na sua prática de estágio já nas Matrizes Específicas, em função da pesquisa de 

campo que desenvolveu junto aos anciões de sua comunidade.    
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O projeto extraescolar é tido por esse professor como “a base”, “a vida”, “todo o 

alicerce da formação” na Educação Intercultural, por conta das pesquisas e conhecimentos 

produzidos durante o seu desenvolvimento, movimentando os saberes tradicionais dos anciões 

e intelectuais na aldeia por meio da ação do professor-pesquisador. 

As referências ao projeto extraescolar Sustentabilidade Ambiental e Linguístico-

Cultural desenvolvido na comunidade a partir do terceiro ano do curso são de momentos de 

muitas pesquisas em que tiveram que aprender a “extrair conhecimento” das conversas com os 

anciões, “arrancar conhecimento” de uma “conversa normal”, ressaltando o papel importante 

do professor-orientador do Comitê nesse processo de aprender a pesquisar. Essa questão é muito 

importante em um contexto em que alguns professores relatam que “não percebiam o 

ensinamento” (Prof. Welington) da cultura em sua vivência com a comunidade, por exemplo, 

que era repassado pelos anciões, completando que antes parecia que os conhecimentos eram 

“fechados” (Prof. Welington), estavam “escondidos” (Prof. Márcio), fazendo referência  ainda 

a histórias que ficavam “adormecida[s]” (Prof. Márcio) e só com a pesquisa foram descobertas, 

desveladas como conhecimento e como elementos fundantes da identidade indígena da 

comunidade.  

A prática de pesquisa realizada por esses professores, em que partem do local, do 

tradicional em uma relação intercultural crítica com os conhecimentos já legitimados, para 

desvelar sua realidade, documentando os conhecimentos e produzindo outros, sedimentou entre 

eles a valorização do seu fazer, dos seus conhecimentos, da sua cultura, de seus anciões.     

Nos relatos dos professores sobre suas pesquisas desenvolvidas na sua comunidade, o 

papel principal sempre é dado aos mais velhos da aldeia, aos anciões, considerados como 

aqueles que “sabem tudo da comunidade” (Prof. Márcio), os quais ficaram com “orgulho” (Prof. 

Welington) de passar o conhecimento quando os professores começaram a ouvi-los. Alguns 

professores lamentam o fato de que não ouviam os mais velhos, não tinham o hábito de ouvi-

los ou dar importância para suas histórias ou até mesmo não davam a devida valorização àqueles 

que lutaram pela terra e permitiram com essa luta que todos estivessem ainda juntos como 

comunidade: 

 

... minha avó mesmo ela contava muita história... e aí (marcador) na época da 

Licenciatura mesmo aí (marcador) um dia eu falei com... aí  eu quase nem dava 

bola pra ela... falava assim sabe... quando fala e entra [...] num ouvido e sai no 

outro... e aí... quando eu estava fazendo a pesquisa aí um dia eu fui na casa dela 
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pra ela contar história pra mim nossa ela achou um máximo... aí ela contou um 

monte de história... e depois... passou uns 2 dias ela chegou aqui... ah... eu lembrei 

de outra história que eu vim cá te contar... (Profa. Silma, p. 6). 

  

Que eles [os anciões]... se estragaram a vida toda lutando por isso aqui pra deixar 

esse pedaço de chão pra nós, é como se você passasse fome para dar um pedaço 

de bolo para os seus filhos... 

[...] 

Então a gente sentia aquilo na pele deles, então, quando eu entrei na escola depois 

trabalhando a gente... é como se você esquecesse, aquilo tivesse passado... quando 

eu entrei na Licenciatura aí começou o trabalho de pesquisa de estágio você ia ter 

que pesquisar alguma coisa no seu estágio pra fazer uma aula de estágio, pra levar 

a aula de estágio, fazer a pesquisa do... do seu trabalho de... de... de.... de... de 

pesquisa de.... de.... de conclusão de curso, então essas duas pesquisas acabavam 

se misturando, precisava trabalho, precisava fazer o estágio e aí eu acabei 

descobrindo muito mais coisa, porque aí você acaba vendo o valor dessa coisa ... 

(Prof. Márcio, p. 18) 

 

Alguns aspectos decorrentes dessa outra relação construída com os anciões são 

levantados nas entrevistas. Primeiro, o processo de pesquisa foi importante porque “ativou a 

memória”, “revigorou a memória” de seus anciões, fomentando as pesquisas desenvolvidas e 

trazendo à superfície os conhecimentos tradicionais, as histórias e a cultura invisibilizados pelas 

práticas opressoras que subalternizam a diversidade de epistemologias em prol de uma única 

episteme (QUIJANO, 2005). Ou seja, muitos dos argumentos de que precisavam para valorizar 

sua identidade e rever as suas atitudes que os colonizavam estavam ali, mas não estavam sendo 

vistos e/ou valorizados, a fim de serem articulados em seu contexto de luta.  

Segundo, relatam a vontade e o orgulho dos anciões em falar, em contar as histórias 

demonstrando um sentimento de que estavam ajudando a comunidade. E com essa experiência, 

essa convivência com seus anciões em busca de conhecer suas tradições e sua história, os 

professores efetivam uma das preocupações do projeto pedagógico da licenciatura, que é 

envolver a comunidade nos projetos desenvolvidos, efetivando uma educação 

contextualizadora (PIMENTEL DA SILVA, 2013).  

Terceiro, a valorização dos mais velhos que são vistos como suas “fontes de pesquisa”, 

mas estavam esquecidos, “solitários” (Prof. Welington). A professora Adriana Tapuia, em texto 

produzido sobre os intelectuais das comunidades nas aulas de Projeto de Pesquisa da matriz 

básica, discorre sobre sua mãe e seus conhecimentos sobre raízes, fazendo garrafadas 



124 

 

importantes dentro da medicina indígena (ROCHA & BORGES, 2013, p. 140), como podemos 

ler no texto abaixo reproduzido: 

 

A minha mãe é uma raizeira, ela faz garrafadas e até já curou muitas pessoas com 

os seus conhecimentos intelectuais, que foram dados dos antepassados (...), que 

não precisavam da medicina não indígena, se curavam com os próprios indígenas. 

Prova disso é que até hoje a minha mamãezinha faz as suas garrafadas. Não só a 

minha mamãezinha é uma intelectual da aldeia, como tem muitos intelectuais.  

 

Esse texto exemplifica como os anciões e especialistas da comunidade passam a ser 

olhados e valorizados pelos seus no processo de formação desses professores. Há nesse 

fragmento uma compreensão de intelectualidade que vai além do pensamento racionalista de 

nossa sociedade, demonstrando que epistemologias outras, subalternas, passam a ser 

protagonistas entre os professores indígenas em formação. 

Sobre esses aspectos positivos e a valorização da nova convivência com os anciões, um 

dos professores faz o relato abaixo, em que o valor de estar com os seus, aprendendo e 

redescobrindo sua própria realidade fica evidente: 

 

Quando a gente começou a trabalhar com a universidade... você teve que... caçar 

coisas do... virar arqueólogo dentro da sua própria comunidade... 

Caçar coisas que estavam escondidas aí dentro, então passava ali os seus temas e 

você tinha que se virar naquilo ((ruídos)) então tinha coisa que eu não sabia nem 

como é que tinha... tem que vamos com os mais velhos aí eles é que sabem...[...]  

Tudo da comunidade... então aí aquilo começou... tipo assim eles começavam a 

colocar a boca no trombone... o orgulho deles era aquilo...[...] 

Aí não...“agora sim, agora eu estou ajudando a minha comunidade, agora eu estou 

vendo o que vocês estão fazendo” eles falavam assim, então a gente começou a 

pesquisar com eles aí eles começaram que nem quando foi aí detalhar mais essa 

história de como que surgiu, porque eu tive que escrever isso no meu trabalho 

((ruídos)) aí eles foram contar como é que foi que começou... DESDE quando 

começou isso aqui... a história todinha... [...] 

E eu já tinha... aí eu comecei a ler os livros da Marlene do padre Quincas... o da 

Rita... aí eles começaram a contar história e eu comecei a escrever história... teve 

muita coisa que foi diferente do que a Marlene escreveu... muita coisa foi diferente 

do que a Rita escreveu... do Padre Quincas e muita coisa foi a cara do que eles 

contaram... (Prof. Márcio, p. 19). 
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Em seu discurso, o professor levantou ainda uma questão muito relevante na formação 

acadêmica a partir das Matrizes Específicas, por conta de suas pesquisas realizadas no projeto 

extraescolar: os próprios Tapuia se colocando no papel de autores de suas histórias, e ainda 

revendo alguns pontos de sua história já publicados por outros pesquisadores não índios, apesar 

de não ser apontado nesse momento a que esse docente se refere. 

Esse papel de escritor se ressaltou em função de suas pesquisas, mas desde o início do 

curso os professores Tapuia se colocaram na função de quem escreve, descrevendo, contando, 

analisando, refletindo, argumentando e/ou problematizando, por conta das práticas 

interculturais de letramento (REZENDE, [s.d.]a) exigidas nas diferentes ações do curso por 

meio de produções de texto (textos argumentativos, resumos, resenhas, relatórios, artigos 

científicos, textos explicativos e expositivos). Sendo um dos fundamentos do currículo do curso 

a articulação entre teoria e prática, as práticas de letramento foram atividades constantes na 

formação, e já nas primeiras etapas trazem à tona os conflitos vividos pelos professores 

indígenas com o uso da LP em função dos sentimentos negativos em relação a essa língua e à 

escrita em português.   

Sobre essa questão, a professora Tânia Rezende (2013), docente do estudo 

complementar Português Intercultural, relata que já nas primeiras aulas em 2007 com 

professores indígenas Xerente, Gavião e Tapuia ficou constatado para a equipe de trabalho que 

o maior desafio nessas aulas seria “lidar com a insegurança e a resistência dos indígenas com 

relação à escrita e ao português” (p. 174), explicando que, por isso, “foi priorizado e enfatizado, 

principalmente, o trabalho de empoderamento lingüístico dos discentes, com o objetivo de 

aumentar sua autoestima e sua segurança lingüística em português”, com vistas a modificar as 

atitudes desses professores “em relação à escrita em português, tornando-se capazes de atender 

as necessidades lingüísticas de suas respectivas comunidade.” (REZENDE, 2013, p. 177).  

Para isso, contribuiu, ou melhor, foi fundamental, “todo um trabalho de modificação do 

sentimento de inferioridade e de incapacidade” (REZENDE, 2013, p. 189) desenvolvido nas 

aulas de Português Intercultural, das quais também participamos como professora convidada 

de 2007 a 2009, e em outras atividades desenvolvidas nas diversas ações durante o curso. As 

publicações dos trabalhos dos alunos tanto no Jornal Takinahakỹ e em livros foi também um 

passo importante nesse trabalho de empoderamento linguístico (ou seja, no sentido de 

promoção de sua segurança linguística) dos professores indígenas, como: o livro Roça Tapuia 

(COSTA & REZENDE, 2013) com textos de professores Tapuia produzidos a partir das 
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experiências no Estágio II da turma de 2007; o estudo Transformações culturais dos hábitos 

alimentares do povo Tapuia (2011), relatório parcial de pesquisa para a Capes, da professora 

Silma Costa, produzido no contexto das atividades de Projeto de Pesquisa na Matriz Básica; o 

livro Sustentabilidade Ambiental e Linguístico-Cultural na comunidade Tapuia do Carretão-

Goiás (REZENDE, NAZARENO & FREITAS, 2014), com os resultados dos trabalhos de 

conclusão de curso de alguns professores Tapuia, entre outros.  

Estes são alguns dos textos em que o Tapuia assume o papel de escritor-pesquisador de 

sua história, suas práticas culturais, se fazendo e se refazendo como um sujeito histórico em 

construção no contexto político que envolve o processo identitário de seu povo no Carretão. E 

esse sujeito Tapuia se opõe então ao pensamento de que índio não escreve e precisa de um 

representante branco para contar a história de sua comunidade e falar de suas práticas, 

demandas e problemas.  

Ao se referir a esses trabalhos de conclusão de curso, desenvolvidos a partir das 

pesquisas no contexto do projeto extraescolar, a professora Silma compreende como 

fundamental esse “recontar” sua história, que foi para o Tapuia uma experiência de encontro 

consigo mesmo, de (re)conhecimento de sua história, da história dos seus antepassados, 

vivenciando e valorizando a cada escrita o modo de ser e viver do Tapuia, assim como os feitos 

daqueles que lutaram pela comunidade e suas terras, como também pela escola e em defesa de 

sua indianidade. Foi um recontar de sua história por meio de uma prática linguística (oral e 

escrita) que fomentou a ressignificação do ser Tapuia no Carretão pela voz do sujeito Tapuia, 

algo que se inicia com o desvelamento de sua realidade e se fortifica com a mudança de sua 

percepção da história e da identidade indígena de seu povo.  

O estágio supervisionado é outra ação muito lembrada pela sua articulação com o 

projeto extraescolar, como “uma coisa relacionad[a] com a outra” (Prof. Aparecido). Isto 

porque nas pesquisas desenvolvidas dentro desse projeto os professores buscavam 

“experiências da comunidade” para levar para sala de aula a fim de cumprirem o estágio (Prof. 

Welington), considerando sempre o tema contextual (Território Tapuia) e subtemas (Mitos 

Tapuia, Comercialização, Cultura, Roças Comunitárias Tapuia, Roça Tradicional Tapuia, 

Fauna Brasileira, Classificação Cultural das Palavras, Plantas Medicinais, Abastecimento 

Hídrico da Comunidade Tapuia, entre outros) escolhidos pelo professor Tapuia para suas aulas.  

A proposta pedagógica dos temas contextuais, considerando os princípios da 

interculturalidade e da transdisciplinaridade, marcou a percepção da prática pedagógica dos 
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professores pela abrangência das discussões que eles conseguiram realizar em sala de aula. 

Como diz o professor Welington um tema “não tem fim”, não é algo “fechado”, fazendo 

referência à abordagem de um conteúdo no ensino disciplinar. Em sua discussão sobre a prática 

do estágio que vivenciou em comparação com o ensino disciplinar, este professor ressalta 

justamente o fato de a aula vir pronta nos cadernos educacionais do Estado de Goiás, onde vem 

explicitado aula por aula o conteúdo a ser ministrado.  

Ao discutirem o estágio e o projeto extraescolar dois professores fazem uma reflexão 

sobre o material didático usado pela escola no ensino disciplinar, entendendo-o como uma fonte 

de conhecimento, mas que “vem tudo pronto” (Prof. Welington), não contemplando os 

interesses da comunidade e da escola. Esse contraponto feito pelos professores entre os 

conhecimentos extraídos das conversas que mantiveram com os mais velhos e os 

conhecimentos que já vêm em caixinhas nos materiais didáticos do ensino disciplinar evidencia 

o seu entendimento de que os conhecimentos produzidos nas suas pesquisas faziam muito 

sentido para seus alunos e para eles.  

Em contraposição à realidade do ensino tradicional de repassar conhecimentos 

escolares, o professor Welington, ao discutir a validade dos princípios da interculturalidade e 

da transdisciplinaridade no ensino, ressalta então a relevância de se realizarem novas práticas 

pedagógicas (HERBETTA, 2016) na escola da comunidade. Algumas de suas experiências são 

comentadas por ele, como quando em uma de suas aulas na disciplina de Química, trabalhando 

o conteúdo de mistura com seus alunos, contou com a contribuição de uma raizeira da 

comunidade que explicou e discutiu a mistura produzida por ela para fazer as garrafadas 

medicinais para reumatismo. Em outra aula, trabalhou as medidas de área com os alunos do 

ensino fundamental partindo da realidade Tapuia, das medidas tradicionais aprendidas na 

comunidade em relação com o conhecimento trazido pelo livro didático.  

Relembrando então suas aulas de estágio, esse professor ressaltou a importância no 

processo de ensino-aprendizagem na escola dos conhecimentos e histórias locais que são 

compartilhados por seus alunos, os quais movimentam diferentes experiências e vozes em sala, 

e não somente a do professor, pelo fato de os alunos se lembrarem de histórias já esquecidas, 

de retomarem as histórias dos pais e avós, contextualizando o conteúdo das disciplinas na sua 

própria realidade.  

Finalizando essa discussão, o professor questionou então Como trabalhar um 

determinado conteúdo ou tema sem contextualizar em nossa realidade? Como fazer isso sem 
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pensar no significado daquele aprendizado para o aluno se a realidade estudada for somente 

uma virtual para ele mesmo?, retomando novamente sua experiência ao dizer que “quando eu 

comecei a jogar pra minha realidade, foi que eu aprendi a dar aula.”, demonstrando o quanto 

essa outra pedagogia refletiu profundamente na concepção desse professor sobre sua prática 

pedagógica. 

Discutimos separadamente a seguir uma das ações pedagógicas do curso relembrada 

pelos professores, o projeto extraescolar. 

 

4.1.2 As pesquisas desenvolvidas no Carretão pelas mãos dos Tapuia 

 

Com o início dos estudos nas Matrizes Específicas, a formação na licenciatura em 

Educação Intercultural se restringe não só para estudos dentro de uma área de formação de 

interesse do professor indígena, Ciências da Natureza, Ciências da Cultura ou Ciências da 

Linguagem, mas também a formação dentro do curso se volta ainda mais para a comunidade 

indígena de cada estudante por conta das pesquisas desenvolvidas dentro do projeto 

extraescolar.   

Nesse contexto, no primeiro ano da Matriz Específica para a primeira turma de 

professores Tapuia, o projeto extraescolar desenvolvido por eles, uma das atividades 

implementadas no contexto dos Estudos em Terra Indígena III no ano de 2009, é apontado por 

como fundamental em suas colocações, e, podemos dizer, como um marco no processo de 

revisão do seu olhar para história e identidade de seu povo. 

O desenvolvimento desse projeto visa, como já explicitado, o envolvimento das crianças 

e jovens, e podemos dizer de toda a comunidade, em atividades que vão contribuir com a 

autoestima dos participantes e com uma vida melhor. Os projetos então devem ser propostos de 

acordo com a realidade de cada comunidade, contando com a participação desta para que 

possam fazer sentido para os indígenas e promover uma melhoria de vida que eles querem.  

Em maio de 2009, então, o Comitê Orientador Tapuia, formado pelos professores 

Alecssandro  Ratts  e  Tânia  Ferreira Rezende (coordenadora do Comitê), promove com os 

professores da turma de 2007 as discussões para a definição juntamente com as lideranças e a 

escola de um projeto para ser ali desenvolvido, objetivando o planejamento na própria etapa de 
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estudos de “uma atividade extraescolar que envolva a sustentabilidade ambiental e lingüístico-

cultural ou de outra natureza, de acordo com o que for combinado com a comunidade” e 

“organizar com os alunos o planejamento da primeira atividade a ser desenvolvida” 

(Programação Geral, 2009 apud Relatório do Comitê de 2009).   

Pensando na sustentabilidade linguística dos Tapuia, as professoras Eunice Rodrigues, 

Maria Aparecida Lima e Silma Costa debatem “a problemática da identidade lingüística da 

comunidade”, dando início às primeiras considerações sobre essa questão em um trabalho 

acadêmico estruturado para esse fim.  

No Relatório dessa Etapa de Estudos (2009), há o registro das sugestões feitas pelas 

professoras Tapuia para iniciarem o projeto extraescolar: “descrição da atitude etnolinguística 

das diferentes gerações de Tapuio/a; descrição sociolingüística da comunidade, estratificada 

por faixa etária, sexo e graus de letramento; registro dos mitos, causos e versos antigos da 

comunidade.”. Pensando na sustentabilidade cultural, o professor Welington Brandão sugere a 

recuperação das tradições culturais dos Tapuia (rituais, danças, grafismos, culinária, entre 

outras) por meio de história oral, em um trabalho juntamente com os anciões da comunidade. 

Para a sustentabilidade ambiental, os professores Aparecido Caetano e Márcio de Jesus sugerem 

desenvolver “um trabalho de reeducação das relações entre os membros da comunidade e a 

natureza, mais especificamente no que diz respeito ao uso dos recursos hídricos.”.  

Essas três propostas foram apresentadas à comunidade em reunião durante a etapa, 

contando com “a presença dos alunos, da diretora, servidores e professores da escola, lideranças 

e anciões” (Relatório do Comitê de 2009), sendo aprovadas para implementação das atividades 

dentro do projeto extraescolar então definido como Sustentabilidade Ambiental e Linguístico-

Cultural, a ser desenvolvido por meio de três ações na e com a comunidade Tapuia:  

 

 Ações de sustentabilidade ambiental: trabalho de reeducação das relações entre 

os membros da comunidade e a natureza, mais especificamente no que diz 

respeito ao uso dos recursos hídricos. Os graduandos projetam trabalhar a 

história oral para, frente às ações do passado, refletir sobre a situação atual dos 

referidos recursos naturais e, assim, propor ações que modifiquem o quadro que 

se configura para o futuro, que é, segundo as palavras dos proponentes, a total 

escassez de água nas terras dos/as Tapuio/a.  Esta proposta foi reconhecida pelos 

presentes como de suma importância para o futuro da comunidade.  

 

 Ações de sustentabilidade linguística: discutiu-se  com  a  comunidade  a 

problemática  da  identidade  linguística  tapuia,  houve  manifestação  do desejo 

de se aprender  uma  língua  indígena,  por  uma  jovem  aluna  da escola, que 

sugeriu que o Estado contratasse um professor indígena para a escola e, por  fim, 

decidiu-se que serão  desenvolvidas  atividades  de sustentabilidade  linguística,  
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como  parte  de  um  projeto  maior,  a  ser construído  gradativamente, e abrindo  

possibilidades para  projetos futuros.  

 

 Ação de sustentabilidade cultural: rememoração das tradições culturais da 

comunidade, como as danças tradicionais tapuia, por meio de pesquisa 

bibliográfica e da história oral, envolvendo os mais velhos; e reativação das 

referidas tradições culturais, a partir da promoção de práticas efetivas dessas 

tradições com os mais jovens e as crianças.  (Relatório do Comitê de 2009, p. 7).  

 

Nesse processo de definição das ações, os professores vivenciam uma contextualização 

e problematização de sua realidade e dos interesses do seu povo, sendo as mesmas possíveis 

justamente pela ação participativa da comunidade no desenvolvimento das ações. As ações de 

sustentabilidade linguística e cultural têm motivações claras nos conflitos linguístico e 

identitário vividos pelos Tapuia, que naquele momento se colocavam mais uma vez no 

enfrentamento dos seus problemas.  

Essas escolhas de pesquisa, em que há a reflexão sobre a realidade em que vivem e uma 

ação sobre ela, traduzem as demandas dos Tapuia formuladas no decorrer de sua história de 

luta e resistência no Carretão desde as primeiras invasões, e materializam a resiliência desse 

povo. Os professores, em função de seus conhecimentos locais e dos conhecimentos adquiridos 

em formação, discutem e politizam suas necessidades e propõem ações que vão diretamente ao 

centro de alguns dos problemas que são vividos e sentidos por todos eles, agindo como 

protagonistas em suas demandas historicamente situadas. 

De 2009 a 2012, essas três ações resultam em diferentes atividades desenvolvidas pelos 

cinco professores em formação da turma de 2007: 

 

 O resgate da dança para o povo Tapuia do Carretão, desenvolvida por Welington Vieira 

Brandão: em seu texto, o professor parte da questão do resgate cultural da dança, 

propondo uma atividade de conscientização dos anciões para sua importância e de suas 

memórias, sendo conhecedores do passado, com o objetivo de, por meio de conversas, de 

seus relatos, resgatar a forma e o costume da antiga dança tradicional do Tapuia, 

mostrando “à sociedade a verdadeira tradição do povo Tapuia do Carretão” (Relatório do 

Comitê de 2009).  

 Aulas-campo: as nascentes do Carretão, desenvolvida por Aparecido Caetano e Márcio 

José de Jesus: em seu texto, os professores partem do problema das práticas e dos 
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costumes tradicionais dos Tapuia que “levaram ao atual desmatamento das terras onde 

estão as nascentes dos rios e córregos do Carretão.”, provocando a diminuição das águas 

do rios. Então propõem realizar aulas de campo com os alunos da escola a fim de localizar 

as nascentes e avaliar a situação de cada uma, com o objetivo de conscientizar os jovens 

Tapuia alunos da preservação das nascentes e propor ações como o reflorestamento 

(Relatório do Comitê de 2009).   

 Situação linguística no Carretão, desenvolvida em três frentes: o texto inicial desta 

proposta de atividade resume bem a situação sociolinguística da comunidade em 2009 

aos olhos das professoras em formação: 

 

Por ser formado por cinco (05) etnias indígenas e por negros, que talvez falassem 

línguas diferentes, hoje o povo Tapuia fala somente o português, embora seja um 

português diferenciado. Por isso, somos questionados por pessoas de fora e de dentro 

da comunidade se não temos uma língua indígena então não somos indígenas. 

Subentende-se, então, que para sermos considerados indígenas, de fato, é necessário 

falarmos uma língua diferente da que falamos e que a língua é o único fator 

identificatório de um povo. Daí a necessidade de se verificar qual o processo que 

resultou na atual situação lingüística do Carretão, no que toca, pelo menos, aos troncos 

lingüísticos ancestrais. (Relatório do Comitê de 2009).  

 

A ação de sustentabilidade linguística foi desenvolvida em três planos de trabalho: 

 

(1) a Documentação das narrativas tradicionais do Carretão, desenvolvida por Silma 

Aparecida da Silva Costa: em seu texto, propôs-se gravar e transcrever causos e 

histórias narradas pelos Tapuia e ainda fazer levantamento das narrativas de sua 

comunidade que já foram publicadas (Relatório do Comitê de 2009);  

(2) o Estudo do processo histórico de formação do português tapuio, desenvolvido por 

Eunice da Rocha Moraes Rodrigues: propôs-se, em seu texto, fazer um levantamento 

bibliográfico das publicações sobre os Tapuia com o objetivo de “entender o processo 

histórico de formação do povo (falante) para verificar se no aldeamento Carretão 

estes povos falavam suas línguas respectivas ou se todos falavam o português.” 

(Relatório do Comitê de 2009);  

(3) A relação entre o monolinguismo em português e as atitudes linguísticas no 

Carretão, desenvolvida por Maria Aparecida Ferraz de Lima: propôs-se diagnosticar 
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as atitudes do Tapuia em relação à situação linguística da comunidade, por meio da 

oralidade (Relatório do Comitê de 2009).  

 

Em 2010, a professora Adriana Silva e o professor Luiz Vieira (turma de 2008) iniciam 

suas pesquisas dentro do projeto extraescolar já definido para a sua comunidade. Com o 

objetivo de mostrar como seu povo “usa a escrita (lendo e escrevendo) no seu dia a dia com a 

finalidade de informar, adquirir conhecimento do que existe dentro e fora da comunidade” 

(VIEIRA-TAPUIA, 2012, p. 8), o professor Luiz se propõe realizar um trabalho com textos 

escritos feitos pelos Tapuia e com depoimentos dos mais velhos, jovens e lideranças. A 

professora Adriana tece como objetivo inicial de sua pesquisa “verificar a incidência de 

empréstimos linguísticos de línguas indígenas no Português Tapuia” (SILVA, 2012, p. 5), 

propondo-se trabalhar com a fala de alguns anciões, coletando possíveis empréstimos lexicais 

de línguas indígenas, com a finalidade de montar um glossário.  

E, em 2011, o professor Cândido Ferraz de Lima inicia sua pesquisa sobre plantas 

medicinais, identificando, documentando e descrevendo-as. Durante sua pesquisa contou com 

os conhecimentos tradicionais da raizeira Vilma, uma índia Tapuia. 

O projeto extraescolar Sustentabilidade Ambiental e Linguístico-Cultural ao se dividir 

nas diferentes ações de pesquisa explicitadas direcionou os estudos de cada professor Tapuia 

dentro da área específica escolhida para se formar (Natureza, Linguagem e Cultura), 

produzindo conhecimentos para o estágio, entre outros resultados. Esses trabalhos, 

especificamente, tinham e têm por objetivo documentar, conhecer e problematizar os saberes 

Tapuia na voz dos próprios professores Tapuia e dos anciões e intelectuais da comunidade, 

contribuindo de maneira direta na escola local com material didático para aulas ainda 

disciplinares e com a sustentabilidade do povo Tapuia, que, a partir dos conhecimentos 

produzidos, passa a refletir sobre sua realidade e suas demandas em um processo de 

(re)elaboração de estratégias em defesa de sua identidade.  

Ao pesquisarem e discutirem sua história, suas práticas sociais, culturais e ambientais, 

esses professores atuam como artífices na luta de sua comunidade reconhecendo-se como parte 

de uma história de luta e resistência aos interesses fundiários, reconhecendo que antes seus 

anciões lutaram para resguardar as terras dos seus antepassados aldeados no Carretão e, agora, 

sentem que fazem jus a isso a cada passo que dão em uma postura resiliente em defesa da 
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comunidade, de sua história, de sua identidade e também de suas terras, como pode ser inferido 

de nossa vivência na comunidade e com os professores, como no relato abaixo de um dos 

professores Tapuia:  

 

até eu lembro a última vez em que nós fizemos uma festa na escola que os mais 

velhos ((ruídos)) participaram ... reunião ... essas coisas ... eles sempre falavam 

que nós erámos é... ((ruídos)) que nós erámos um... um bando de medrosos... que 

nós não tínhamos coragem de enfrentar a luta com nós mesmos, como eles 

enfrentaram... morreu Tapuia... a nossa história como está escrito... eles tiveram 

que sair de a pé pra defender o patrimônio... enquanto... nós... tendo a lei do nosso 

lado eles não tinham lei nenhuma... não tinham ninguém pra se defender...[...] 

Tendo a lei [...] estudo ... que eles falam ... é estudo mesmo...[...] 

[...] porque nós tínhamos o conhecimento e não tínhamos coragem de enfrentar a 

luta pra poder construir alguma coisa que desse orgulho pra eles... então eu 

percebi muito essa questão quando eu escrevi o meu trabalho... eu percebi essas 

coisas aí que nós tínhamos que ir à luta... [...] 

É como se você... é... descansar.... é como se diz é... deixar sua... memória aliviada 

daquilo... [...] 

Porque... eu acho que os velhos morreram, mas não morreram felizes... muitos já 

morreram... eles queriam ver um respaldo do que que... ((ruídos)) nós fizemos pra 

poder realizar o sonho deles [que] era ver o que eles tinham em mãos na época... 

[...] 

Eles tinham muita coisa ... o lugar da caça ... o lugar da pesca... um mundo véi de 

terra... onde tinha espaço a liberdade deles ... eles perderam aquilo ...  então o que 

nós poderíamos fazer para aliviar aquela memória deles... [...] 

Parecia que eles queriam ver isso... então a gente sempre está pesquisando... 

sempre vê ... ou até hoje a gente está sempre ((ruídos)) fuçando uma história um 

trem ... outro ... mas percebe que alguma coisa tem que ficar na história ... “nós 

fizemos isso” ... (Prof. Márcio, p. 20). 

 

Os resultados das pesquisas no contexto do projeto extraescolar dos Tapuia foram 

apresentados em seus trabalhos de conclusão de curso: 

  

 Processo sócio-histórico de formação do Português Tapuia (RODRIGUES, 2011) de 

Eunice da Rocha Moraes Rodrigues;  

 Narrativas tradicionais do povo Tapuia (COSTA, 2011) de Silma Aparecida da Silva 

Costa;  

 Adornos corporais, pintura corporal e a dança tradicional Tapuia (BRANDÃO 

TAPUIO, 2011) de Welington Vieira Brandão;  
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 As nascentes da terra indígena Tapuia: importância e preservação (SANTOS, 

AGUIAR & JESUS, 2011) de Ana Cristina Kawinam dos Santos33, Aparecido Caetano 

de Aguiar e Márcio José de Jesus;  

 As atitudes linguísticas dos Tapuia em relação ao seu monolinguismo em português 

(LIMA, 2012) de Maria Aparecida Ferraz de Lima;  

 Práticas escritas interculturais na comunidade Tapuia do Carretão – GO (VIEIRA-

TAPUIA, 2012) de Luiz Antônio Vieira;  

 Constituição Lexical do Português Tapuia (SILVA, 2012) de Adriana Rosário da Silva. 

 Plantas Medicinais da Território Tapuia (FERRAZ DE LIMA, 2013) de Cândido 

Borges Ferraz de Lima. 

 

Esses trabalhos já prontos foram defendidos na escola da aldeia, para uma banca 

composta de professores da UFG e pessoas da comunidade indígena. Nas defesas públicas que 

presenciamos (em 2012 e 2013), os professores contaram com a presença da comunidade (as 

crianças, os jovens e os mais velhos), dos professores dessa escola, de alunos da graduação e 

pós-graduação da UFG e de representantes da Subsecretaria Estadual de Educação de 

Rubiataba. Nessas defesas, não só a banca e o aluno fazem suas colocações, mas abre-se espaço 

para outros Tapuia que queiram comentar sobre o trabalho realizado pelo professor, rompendo 

com um ritual que via de regra dá o direito de fala somente àqueles que estão autorizados 

academicamente de estar na banca e, portanto, de poderem falar, avaliar e serem ouvidos. 

 Foram dois momentos de muitos encontros e aprendizados para todos que estavam ali 

presentes na sala de apresentações, nos corredores e pátio da escola, na Casa de Farinha, na 

cozinha em que estavam fazendo a janta que seria servida após as apresentações. Momentos 

muito especiais para todos os Tapuia e, em particular, para os professores que encerravam uma 

jornada importante de formação superior não só para eles, mas para seu povo, aumentando sua 

responsabilidade como educadores na escola.  

No próximo tópico, discutimos alguns impactos que observamos na comunidade Tapuia 

decorrentes dessa atuação dos professores Tapuia no contexto de suas pesquisas e outras 

práticas pedagógicas durante sua formação. 

                                                           
33 Professora Karajá, esposa do Tapuia Márcio José de Jesus, que também fez a licenciatura em Educação 

Intercultural e, por morar no Carretão, desenvolveu o projeto extraescolar junto com seu marido. 
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4.2 ALGUNS IMPACTOS NA COMUNIDADE TAPUIA DECORRENTES DO PROCESSO 

DE OBJETIVAÇÃO DE SUA REALIDADE POR PARTE DO PROFESSOR-

PESQUISADOR TAPUIA NO CONTEXTO DE UMA PEDAGOGIA DA 

PROBLEMATIZAÇÃO 

 

A ação historicamente situada dos Tapuia nas práticas pedagógicas interculturais 

anteriormente discutidas possibilitou, entendemos, a geração de conhecimentos, de uma outra 

percepção de sua identidade, de elaboração de novas práticas sociais, culturais e discursivas, de 

novas práticas pedagógicas, as quais juntas representam um pouco do que os professores Tapuia 

juntamente com sua comunidade articularam na aldeia e em sua escola, objetivando uma 

transformação social possível. Vemos esses conhecimentos produzidos e essas novas práticas 

como impactos desse processo formador dos professores Tapuia. Discutimos abaixo alguns 

deles. 

 

 A produção de conhecimentos outros e valorização dos conhecimentos locais  

 

A partir de pesquisas com os anciões e outros Tapuia, os professores puderam produzir 

uma literatura com o conhecimento adquirido e/ou revisitado sobre a história étnica e territorial 

da comunidade, a situação sociolinguística, as nascentes, os costumes, a cultura, reconhecendo-

se nas histórias contadas pelos mais velhos e, às vezes, reformulando até mesmo a história 

contada por antropólogos que pesquisaram a comunidade. 

A produção e a valorização desses conhecimentos se tornaram uma realidade para a 

comunidade quando os professores iniciaram as ações de pesquisa dentro do projeto 

extraescolar, levando para a escola nas atividades de estágio os temas contextuais daí gerados. 

Desse modo, pelos olhos dos mais velhos puderam olhar para sua história, ouvir sobre as 

primeiras gerações, ouvir sobre os feitos daqueles que ajudaram o povo a permanecer na terra.  

Antes, apesar de o percurso de vida desses professores ser de participação e atuação na 

comunidade desde muito cedo, nos seus relatos percebemos um distanciamento de sua história 

por diferentes motivos: não era uma história mais contada ou ouvida e não compreendida 

mesmo sendo contada; havia um distanciamento daqueles que poderiam reviver com suas 
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histórias o passado que daria pistas, daria evidências, daria informações que os conduziriam a 

um outro olhar sobre sua identidade questionada; não percebiam a importância das histórias do 

passado e dos anciões e dos conhecimentos presentes e vividos dentro da comunidade.  

Dessa forma, a partir da leitura dos trabalhos escritos pelos professores Tapuia, fizemos 

uma descrição geral desses conhecimentos produzidos e conhecimentos locais valorizados: 

 

 Documentação das narrativas tradicionais do Carretão: a produção de 

conhecimentos sobre a realidade dos Tapuia mais velhos, como eles lidavam 

com a vida, sobre a cosmologia desse povo, os seus ensinamentos embutidos nas 

narrativas (COSTA, 2011);  

 Documentação e (re)invenção da cultura: a dança, a pintura corporal (desenhos 

do casco do jabuti e do caititu, usando o urucum e carvão para fazer a pintura) e 

adornos (colares, pulseiras, cocar) (BRANDÃO TAPUIO, 2011) (Anexo 6);   

 Conhecimentos sobre as tradições Tapuia (festas e cantigas) (BRANDÃO 

TAPUIO, 2011):  

 Conhecimentos sobre a Roça Tapuia (COSTA & REZENDE, 2013); 

 Conhecimentos sobre os hábitos alimentares (COSTA, 2011); 

 Conhecimentos sobre usos e funções da escrita na comunidade Tapuia: a 

comunidade usa a escrita em diferentes contextos (comunicações diárias, 

trabalho e estudo); o uso do português tapuia na escola é um direito 

constitucional; os mais jovens escrevem um português mais padrão por 

influência da escola e pelo receio de avaliação; o povo Tapuia tinha muito medo 

de escrever e de ver sua fala escrita, mas hoje isso está sendo repensado 

(VIEIRA-TAPUIA, 2012);    

 Conhecimentos sobre a história e a formação do português tapuia: nunca houve 

uso de uma língua do tronco Macro-Jê pelo Tapuia - nesse caso, este nunca 

perdeu uma língua para ter que recuperar; o português sempre foi a língua 

materna da comunidade, sua primeira língua; o português falado pelos Tapuia é 

diferenciado, é o português tapuia, por trazer as marcas no seu léxico das 
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diversas culturas linguísticas que estiveram aldeadas no Carretão 

(RODRIGUES, 2011);  

 Conhecimentos sobre o português tapuia: no léxico do português tapuia há 

palavras que confirmam as suas línguas formadoras/constituidoras (xavante, 

karajá, kayapó, tupi, quimbundo, europeias), as quais são a “memória da 

diversidade linguística e cultural do povo Tapuia” (p. 23); analisando a fala 

Tapuia dos anciões, a língua indígena mais presente no nível lexical é a língua 

xavante; o português tapuia não é um português popular, mas uma língua 

diferenciada (SILVA, 2012);  

 Invenção da língua indígena: o português tapuia é a língua materna do povo 

Tapuia, a sua língua étnica, “constituído de uma estrutura gramatical e de uma 

base lexical românica, sem dúvida, mas significativamente modificadas pelo 

colorido e pela melodia das línguas indígenas Macro-Jê faladas pelos povos 

indígenas que participaram da formação do Povo Tapuia.” (RODRIGUES, 

2014);  

 Conhecimentos sobre a atitude linguística do Tapuia em relação ao uso do 

português: há formas diferentes de pensar sobre a LP (os anciões não veem a LP 

como língua materna; os demais reconhecem essa língua como materna, mas não 

se sentem bem com as discriminações; há Tapuia que prefere se reprimir não 

dizendo que é Tapuia, negando sua identidade, para evitar o preconceito; muitos 

reconhecem que a língua não determina se ele é índio) (LIMA, 2012); 

 Conhecimento ambiental das terras do Carretão: descrição da situação ambiental 

das nascentes que passam na terra dos Tapuia, com caracterização dos rios e 

córregos que são banhados pelas nascentes; conhecimentos de questões 

ambientais como a diminuição da água nos rios que passam pelo território, 

conscientizando a comunidade sobre o desmatamento das nascentes (SANTOS, 

AGUIAR & JESUS, 2011); e destinação do lixo produzido pela comunidade 

(Prof. Aparecido); 

 Conhecimentos sobre a Cartografia Social do  Povo Tapuia: documentação em 

mapa cartográfico com informações sobre o aldeamento Pedro III, o Território 

atual da Terra Indígena, seus acessos, os conflitos vividos nos séculos XX e XXI, 
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áreas de caça, pesca e coleta de frutos, áreas de desmatamento, rios, construções 

(escola, casas) (SILVA VIEIRA, FRAGA, MARTINS, CHAVES DE MORAIS, 

VIEIRA BRANDÃO & BRANDÃO, 2016); 

 Produção de material didático: livreto produzido no contexto do estágio 

supervisionado Roça Tapuia (COSTA & REZENDE, 2013); slides sobre a Casa 

de Farinha Marly Tapuia (SILVA VIEIRA, CHAVES DE MORAIS & VIEIRA 

BRANDÃO, 2014); textos explicativos sobre a confecção de Chokónon e Jiboia 

(FRAGA & MARTINS, 2014) (Anexo 7); produção de Mapa da Cartografia 

Social da comunidade (SILVA VIEIRA, FRAGA, MARTINS, CHAVES DE 

MORAIS, VIEIRA BRANDÃO & BRANDÃO, 2016), entre outros. 

 

Todos esses estudos, além de produzir novos conhecimentos, documentam os 

conhecimentos da/sobre a comunidade, sua história e cultura, servindo de fonte de pesquisa 

para os professores e alunos da escola na prática pedagógica de ensino e aprendizagem, como 

também para pesquisadores externos. 

Muitos deles já estão registrados nas monografias já citadas e em publicações: As 

principais transformações culturais dos hábitos alimentares do povo Tapuia (COSTA, 2012), 

Roça Tapuia (COSTA & REZENDE, 2013), Sustentabilidade Ambiental e Linguístico-

Cultural na comunidade Tapuia do Carretão-Goiás (REZENDE, NAZARENO & FREITAS, 

2014), Caminho se faz caminhando (COSTA, 2015), Estágio pedagógico na escola Tapuia 

(RODRIGUES, 2015); Uma análise da vida social no contexto escolar do povo Tapuia 

(RODRIGUES, 2016).  

Esses produtos epistemológicos materializam o reconhecimento necessário de que o 

conhecimento é uma produção social, “que resulta da ação e da reflexão, da curiosidade em 

constante movimento de procura.” (FREIRE, 2015, p. 14); conhecimentos que ali, ao serem 

engendrados nas práticas sociais e pedagógicas da escola da comunidade, promovem um ensino 

contextualizador para o aluno Tapuia, fortalecendo sua experiência de vida escolar como algo 

produtivo e enriquecedor diante dos conhecimentos ditos universais.  
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 Saber o que realmente é, o que é ser um Tapuia, fortalecendo sua identidade 

 

Conforme afirma o professor Luiz Vieira em entrevista: agora eu sei o quê que eu sou, 

fazendo referência ao estado de dúvida vivido e reforçado pela ideia de que só falando uma 

língua indígena dos seus antepassados poderia ser índio.  

Não conseguir se definir como índio, como índio Tapuia era uma questão conflituosa 

para esse povo. Com a identidade “enfranquecida” (Prof. Welington) em um contexto de 

conflito identitário, de baixa autoestima e de falta de compreensão de sua realidade etnocultural 

e linguística, esse conflito ficou então a cada dia mais angustiante. 

Nas entrevistas, especificamente, verificamos que, quando crianças e adolescentes, os 

professores Tapuia assim como aqueles de sua idade não tinham muitos esclarecimentos sobre 

sua origem, como podemos observar em declarações como as transcritas abaixo:  

 

eu não sabia que o Tapuia vinha de uma... [...] de um povo que era formado pelos 

Carajá os... os Xavante. [...] Não sabia de nada... então... por isso que sofria muita 

discriminação... porque eu falo.. não sabia responder né... [...] não sabia se 

defender... (Prof. Luiz, p. 22). 

 

A gente assim não sabia o que a gente era, porque ao mesmo tempo que a gente 

não era branco a gente também não era índio... [...] O quê que a gente era? A gente 

não sabia... (Profa. Eunice). 

 

... antes... não sabia a nossa história ... assim por cima né... mas aí a partir do 

momento que a gente vai estudando... fica mais fácil pra... não é ... justificar né... 

mas é pra gente... passar pros outros né... por exemplo... lá na... na Licenciatura... 

na medida que nós fomos estudando... que nós fomos e... adquirindo mais 

conhecimento... ficou mais fácil pra gent/ eh... por exemplo na... na específica nós 

começamos tratar mesmo eh...eh... dessa questão linguística (Profa. Silma, p. 9). 

 

Esses relatos elaboram em nossa mente um contexto de falta de conhecimento ou pouco 

conhecimento de suas origens para as crianças e adolescentes no final do século XX, apesar do 

processo de reconhecimento e de demarcação das terras. Uma situação não muito difícil de 

compreender quando se pensa no processo de invisibilização dos indígenas no Carretão e de 

silenciamento sobre a questão indígena vivida por todos nós em Goiás.  
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Esse processo foi profundo e contou com o fato de no final do século XIX e no século 

XX a identidade indígena dos Tapuia ter se diluído com os casamentos interétnicos e, à medida 

que houve uma marcha de brasileiros de outras regiões para as terras do Centro-Oeste, com os 

Tapuia tendo que conviver com os invasores e outras culturas.  

A professora Tânia Rezende, no texto Políticas linguísticas sustentadoras das práticas 

identitárias indígenas dos Tapuia de Goiás (REZENDE, [s.d.]b), argumenta que o tempo 

vivido no Carretão, depois da demarcação da terra realizada pela FUNAI, foi um tempo 

“marcado pelo medo e pelo enfraquecimento da identificação com o passado indígena.”, e 

continua argumentando que 

 

Os/As Tapuia, mesmo se orgulhando e se inspirando em seus velhos, internalizam o 

sentido e a avaliação do monolinguismo tapuio, desacreditando de sua indianidade. A 

não indianidade monolíngue do Tapuio, ancorada na língua portuguesa e no fenótipo 

negro, além da avaliação social ruim do ser Tapuio, é construída de fora para dentro 

da comunidade. Assim, o monolinguismo tapuio para os/as Tapuia é um sentimento 

de não pertencimento ao ser indígena e ser tapuio passa a equivaler a não ser 

indígena, reforçando a diluição identitária empreendida pelos fazendeiros da região. 

(REZENDE, [s.d.]b).  

 

Essa avaliação social ruim dos Tapuia contribuiu para a sua não autoafirmação, para 

sua autodesvalia, como também o fato de os fazendeiros e posseiros os classificarem como 

parados, preguiçosos e traiçoeiros (SILVA, 2001; ALMEIDA, 2003), entre outras avaliações 

negativas sociais, como vimos no primeiro capítulo. Somando-se a isso, um dos professores em 

entrevista (Part. 7), fez referência ao fato de que, no tempo dos mais velhos, aqueles que tinham 

uma “ideia” de ser índio era visto como alguém que poderia causar problema aos fazendeiros e 

outros que empregavam na região, sendo preciso então “arrancar de dentro deles aquela ideia 

de ser índio”, ou seja, silenciá-la para conseguir trabalho e “cuidar da família”.     

Considerando essas avaliações, atitudes e posturas em relação à comunidade Tapuia por 

parte dos de fora, não é difícil imaginar que o Tapuia, além do processo de invisibilização que 

se deu com o passar dos anos de sua história, possa ter “preferido” com o tempo ele mesmo 

deixar de contar certas histórias aos seus filhos. 

Os professores, assim como muitos do seu povo, tanto no final do século XX e início do 

XXI, estavam sem compreender muito bem os elementos históricos e políticos relacionados 

com sua origem étnica, em um conhecimento que de fato os ajudasse a se articularem e a se 
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defenderem por meio de uma política interna de defesa do ser Tapuia, identificando-se como 

um índio Tapuia em suas especificidades. Entretanto, quando os professores objetivaram sua 

história, sua realidade no processo de formação na Educação Intercultural, instigados pelas 

discussões sobre temas contextuais como Território e terras indígenas, Línguas indígenas e 

português brasileiro, Educação bilíngue intercultural, Etnicidade e diversidade cultural, 

Terra, território e ocupação, Direitos indígenas, Línguas da região Araguaia-Tocantins (PPP, 

2006), entre outros, e instigados pelas pesquisas que desenvolveram com seu povo, forjaram as 

condições necessárias para reelaborar juntamente com a comunidade outra percepção do que é 

ser índio Tapuia.     

Algumas discussões sobre a história do aldeamento e direitos indígenas estavam em 

debate na comunidade depois da entrada da FUNAI em 1979, do CIMI e de antropólogos, 

linguistas e historiadores na aldeia, mas ao ouvirmos os professores visualizamos, nas duas 

últimas décadas do século XX, um contexto de falta de conhecimento ou de compreensão ainda 

da história do território e da sua própria história, favorecendo o discurso da não indianidade e 

fortalecendo as dúvidas lançadas sobre a identidade desse povo que, quando crianças e 

adolescentes, tiveram todos os dias que sair do território para estudar em escolas de 

comunidades vizinhas; escolas de comunidades brancas cuja função seria ensinar a pensar e a 

valorizar a cultura branca. E ainda eram muito recentes as pesquisas feitas por Lazarin (1985) 

em 1980 e 1983, por Moura (2008a) de 1987 a 1998, por Silva (2001) e por José Neto (2004) 

em 2003, que naquele momento ficaram circunscritas, provavelmente, ao grupo de 

pesquisadores, funcionários da FUNAI e/ou advogados do CIMI envolvidos com o processo 

judicial para a desocupação das terras.  

Alguns acontecimentos na passagem do século XX para o XXI representaram então para 

os Tapuia possibilidades de mais conhecimento da sua história. Primeiro, a presença desses 

pesquisadores, fazendo seus estudos, sobre a história da comunidade (LAZARIN, 1985; 

MOURA, 2006, 2008a, 2008b; SILVA, 2001), sobre processos educativos de reconstrução da 

identidade indígena com os jovens Tapuia (JOSÉ NETO, 2004) e sobre sua situação 

sociolinguística (BRAGGIO, 1992).  

Segundo, as reuniões promovidas pelos técnicos da Subsecretaria de Rubiataba no 

período de construção e inauguração da escola indígena, momento em que as questões indígenas 

foram colocadas em foco, por conta do Artigo 210, § 2º, da CF, que promulga que “O ensino 

fundamental regular será ministrado em língua portuguesa, assegurada às comunidades 
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indígenas também a utilização de suas línguas maternas e processos próprios de 

aprendizagem.”, fomentando a discussão sobre aprender ou não uma língua indígena. 

Terceiro, o Projeto Político Pedagógico da escola indígena recém fundada previa a 

disciplina cultura indígena para o ensino fundamental, o que também contribuiu para 

discussões nessas reuniões e depois no contexto escolar sobre o conteúdo a ser ministrado. 

Nessas aulas de cultura indígena, antes da Educação Intercultural, trabalhava-se a cultura por 

meio da produção de artesanato, como colares e brincos (aulas práticas), e expunham sobre a 

história de outras etnias e da própria comunidade com base em publicações de antropólogos 

como Marlene Moura (Prof. Welington). 

Quarto, com a fundação da escola em 2004, todos os professores eram Tapuia, 

favorecendo uma discussão, talvez, mais voltada para os interesses da comunidade.  

No entanto, entendemos que, eram ainda, nesse contexto, informações e discussões 

muito dispersas e mal articuladas na comunidade e na sua escola indígena, sem haver uma 

orientação efetiva para, no mínimo, repensar os conflitos identitário e linguístico vividos de 

maneira que pudessem confrontar suas próprias atitudes etnolinguísticas negativas. Apesar da 

escola indígena em funcionamento e dos estudos produzidos desde 1980 por diferentes 

pesquisadores sobre o Tapuia, os conhecimentos produzidos não foram reintroduzidos em 

outros conhecimentos e saberes (MORIN, 2003) locais para significar dentro da comunidade 

em favor e em defesa da identidade desse povo. Essas pesquisas não eram trazidas para a 

comunidade pelo olhar do Tapuia, pelas práticas linguísticas autorais dos Tapuia, como ocorrem 

hoje com as pesquisas pensadas, planejadas, realizadas e divulgadas pelos próprios professores, 

depois de discutir com e ouvir sua comunidade.  

A formação superior no curso de Educação Intercultural da UFG representou para a 

comunidade a oportunidade de colocar no centro de sua formação as questões que estavam em 

conflito e oprimindo o Tapuia, mas em discussão, porém sem compreensão, incertas, como a 

questão identitária relacionada à história de colonização linguística e à miscigenação 

incentivada entre índios, negros e brancos.  

Os professores, em um processo de conscientização identitária, encontraram o espaço 

para falar, debater, interagir com outras realidades indígenas, se defender, questionar, pesquisar, 

adquirir e produzir conhecimentos com as suas pesquisas realizadas nas atividades dos projetos 

extraescolares e com temas contextuais trabalhados na UFG. Problematizaram seus achados 
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numa relação intercultural, em um trânsito frequente da comunidade para a universidade e desta 

para aquela, vivência fundamental para se conhecerem e se afirmarem indígenas, um auto-

reconhecimento como explica Cardoso de Oliveira (2006), que fortaleceu sua autoestima e, 

consequentemente, valorizou sua identidade. 

Conforme relata um dos professores, eles passaram a explorar outros conteúdos a partir 

dos temas contextuais na escola, durante as atividades do Estágio, explorando nas aulas de 

cultura indígena e de arte e cultura a história e a formação dos Tapuia e sobre outras etnias, 

fazendo uso especialmente das pesquisas feitas por eles (Prof. Luiz). Ao falar dessas ações um 

dos professores compreende que as crianças e jovens hoje “já estão crescendo numa realidade 

diferente” (Prof. Luiz, p. 11) por conta do trabalho dos professores de valorização de sua 

identidade, referindo-se ao fato de essas crianças e jovens participarem das apresentações da 

dança dos Tapuia, que são feitas na escola e fora da aldeia, incentivados pela ação o resgate da 

dança para o povo Tapuia do Carretão desenvolvida pelo professor Welington Brandão. 

O trabalho com as narrativas realizado na escola pela professora Silma Costa, 

inicialmente por conta do estágio com o tema Território Tapuia, com contação de histórias 

pelos alunos e anciões da comunidade, é apontado como algo que contribuiu muito para 

fortalecer a autoestima, a autoafirmação da identidade Tapuia, porque levou para as relações 

interpessoais travadas no ambiente escolar as histórias vividas por seus parentes e causos de 

seus parentes para as gerações mais novas, que não viveram os momentos representados em 

muitas narrativas, mas puderam conhecer e refletir sobre elas no contexto escolar da aldeia e 

conhecer um pouco mais sobre o seu povo e sobre si mesmo.  

Podemos então dizer que o processo de conscientização que se potencializou com as 

práticas pedagógicas interculturais vivenciadas pelos professores Tapuia foi se ramificando na 

escola e na comunidade por meio das diversas ações realizadas ali, tais como: aulas, reuniões, 

pesquisas, defesas, festas. E com o tempo, saber explicar e defender o que se é, o que é ser um 

Tapuia se tornou uma realidade no Carretão.  
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 O enfraquecimento do conflito linguístico e a valorização do português tapuia (em suas 

modalidades de uso na comunidade) 

 

A compreensão de que não é necessário ter uma língua indígena (do tronco Macro-Jê 

ou Tupi) para ser índio é muito decisiva para o Tapuia, pois encerra para alguns e enfraquece 

para outros com o valor das cobranças essencialistas e problematiza o conflito aprender ou não 

uma outra língua para ser reconhecido como índio. 

Ao defender o trabalho de conclusão de curso Processo sócio-histórico de formação do 

Português Tapuia (RODRIGUES, 2011), na escola da comunidade, a professora, a partir de 

dados históricos e das pesquisas com os anciões, argumenta que o Tapuia nunca perdeu uma 

língua originária já que sempre falou a LP, mas tendo esta, como já citamos, recebido 

contribuições das diversas línguas que foram faladas no aldeamento e se constituem as línguas 

formadoras do português tapuia. Por meio das informações históricas, explica sua origem 

indígena e os motivos para não terem mantido nenhuma língua de seus antepassados: a política 

do monolinguismo que proibiu o uso das línguas indígenas e impôs o aprendizado e o uso da 

LP nos aldeamentos por meio da catequese e escolarização.  

Depois, como consequência da primeira argumentação, a professora Tapuia refuta o 

anseio e o desejo para uns e/ou a necessidade para outros da comunidade de aprenderem uma 

língua indígena para se confirmarem como indígenas goianos com a pergunta “Qual seria a 

função dessa língua na comunidade, além da confirmação da identidade indígena?”, defendendo 

ainda que seu povo não “tem obrigação de ter” nenhuma das línguas indígenas do tronco Macro-

Jê, as quais desde a primeira geração dos Tapuia não são mais faladas, pois o Tapuia sempre 

falou português, um português diferenciado pelas diversas contribuições etnoculturais dos 

léxicos de suas línguas formadoras. 

Rodrigues (2011), Silva (2012) e Lima (2012), ao pesquisarem a sua história, a 

formação do português tapuia, o léxico dessa língua e as atitudes em relação ao uso do 

português, não só produziram conhecimentos importantes para compreender a atualidade dos 

usos linguísticos no Carretão, e também esclareceram com seus estudos muitas dúvidas em 

relação ao seu passado étnico e linguístico, como traçaram uma política linguística em defesa 

do jeito de falar do Tapuia, de sua língua materna, de sua língua diferenciada. Uma das 

professoras expõe que esse conhecimento da formação linguística da comunidade foi 
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“reconfortante”, pois ela também “tinha esse sentimento assim de querer aprender uma outra 

língua” (Profa. Silma, p. 11), assim como outros professores.  

Há na fala e nos textos desses professores um sentimento de alívio, minimizando as 

inquietações geradas pelos questionamentos sobre que língua falavam? 

Os trabalhos realizados na escola por meio do estágio sobre a história de formação dessa 

língua, problematizando e combatendo ainda a ideia difundida de que o português tapuia é um 

português errado, foram desenvolvidos pensando em uma conscientização de que essa língua 

é importante para eles e deve ser valorizada, pois faz parte do Tapuia, e de que suas 

características reforçam sua identidade indígena, não sendo uma língua errada, mas sim a língua 

do Tapuia, é o jeito do Tapuia falar e também escrever (Prof. Luiz).  

De maneira que hoje os professores e o Cacique Dorvalino compreendem que a 

comunidade em sua maioria não vive mais com o desejo de aprender outra língua, reconhecendo 

que sua língua materna é o português tapuia. 

 

 Um repensar das práticas pedagógicas e políticas na escola e a valorização desta na 

aldeia 

 

Observando o percurso dos professores na licenciatura é visível que as discussões e a 

prática pedagógica vivida por eles em sua formação os deixaram mais inquietos diante da 

realidade conflitante e opressora na comunidade e na escola, não demorando muito para que 

reavaliassem sempre com mais criticidade o seu trabalho como docentes e o próprio papel da 

escola indígena dentro da comunidade.  

Uma das constatações foi de que a Escola Estadual Indígena Cacique José Borges era 

na verdade “uma escola padrão do Estado” (Prof. Márcio), não era (e ainda não é) uma escola 

indígena diferenciada como está na lei, com uma pedagogia específica e contextualizadora dos 

interesses Tapuia. Havia as duas disciplinas que trabalhavam questões indígenas (cultura 

indígena34 e arte e cultura35, esta hoje já substituída por matemática aplicada por decisão da 

SEDUCE). Relacionado a essa questão está o fato de a SEDUCE não reconhecer esse povo 

realmente em suas especificidades e demandas educacionais de uma comunidade indígena, 

                                                           
34 Na segunda fase do ensino fundamental. 
35 Esta era uma disciplina do ensino médio. 
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sendo essa postura motivo de conflitos constantes com essa instituição, conforme desabafam os 

professores. 

Apesar da disciplina cultura indígena, não havia uma prática pedagógica da escola 

problematizando as demandas da comunidade, de maneira que esta então funcionava ali, como 

argumenta Freire (1987), como uma escola desligada do mundo do aluno/da comunidade, do 

mundo Tapuia, da história e dos conflitos desse povo, mais oprimindo que educando. O 

professor Welington, ao relembrar essa época em entrevista, expõe que, mesmo com os esforços 

de todos, eles não conseguiam defender a identidade, justificando que faltava conhecimento, 

faltava “argumento” para articular, entendemos, um sentimento de pertencimento ao ser Tapuia 

dentro da própria escola.  

Por outro lado, a professora Tânia Rezende compreende que os professores Tapuia já 

chegaram à licenciatura com esses questionamentos e com essa consciência, e o curso foi 

importante ao possibilitar a eles um espaço de fala (com respaldo) e de audição, para que 

questionamentos necessários fossem feitos para si e para os outros a fim de implementar um 

movimento de mudança que não teve mais volta (REZENDE, [s.d.]b).  

Nesse processo formador, compreender os princípios da interculturalidade, da 

transdisciplinaridade, os temas contextuais e o valor dessas escolhas político-pedagógicas para 

um ensino diferenciado, dialógico em busca da autonomia do aluno foi complexo e ainda é 

complexo para os professores.  No entanto, a vivência com essa realidade, com a realidade da 

pesquisa dentro da comunidade, a produção de seu próprio material didático a partir dos 

conhecimentos locais e de sua cultura, a proposição de aulas com temas contextuais no estágio 

provocaram uma reflexão, um repensar sobre suas práticas pedagógicas e sobre as 

possibilidades de mudança para o futuro da escola enquanto escola indígena com direito a um 

ensino diferenciado, cuja finalidade é a sustentabilidade do seu povo.  

Se, por um lado, por conta dos temas contextuais trabalhados na UFG e do projeto 

extraescolar, os professores trouxeram outros conhecimentos para a sala de aula e/ou 

(re)construíram conhecimentos e fortaleceram a língua, a cultura, os saberes de sua 

comunidade; por outro, nas atividades da prática do estágio pedagógico, refletiram sobre seu 

próprio fazer como professor Tapuia com condições de transformá-lo. Passaram a 

problematizar a função da escola na luta diária da comunidade por seus direitos indígenas, ao 

refletirem como:  
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[a escola] é também o local onde a escrita ajuda a resgatar a memória e a cultura 

do Povo Tapuia. (VIEIRA-TAPUIA, 2012, p. 15). 

 

[a escola tem o papel] de promover meios de preservação e incentivos a hábitos 

culturais que ainda existem ou foram “esquecidos” ao longo da história. (COSTA, 

2011, p. 9). 

 

... a escola é um espaço de partilhar e construir saber local e universal. (COSTA, 

2011, p. 7).  

 

... a escola pode ser dentro da dinâmica de reestruturação social e cultural em que 

está inserida um instrumento de fortalecimento do que lhes [os Tapuia] é próprio 

além de ser um veículo de aquisição dos conhecimentos universais. (SILVA, 2012, 

p. 13). 

 

... o papel da escola é mostrar essas leis que garantem que o professor ensina no 

português tapuia, onde alunos já expressam que entendem melhor o conteúdo... 

(VIEIRA-TAPUIA, 2012, p. 12). 

 

O que de fato queremos é a escola que é garantida por lei e que seja Tapuia como 

um todo (gestão, calendário próprio, matrizes curriculares interculturais e língua 

de ensino materna, metodologia...), respeitando, valorizando e fortalecendo o 

modo Tapuia de ser, com formação voltada para a sustentabilidade material e 

imaterial do Povo Tapuia. Cada planta, comida, lenda, ou até mesmo uma palavra 

carrega consigo um mundo de conhecimentos que está entremeado com outros 

conhecimentos, por isso a escola tem a responsabilidade de não deixar tudo isso se 

perder. Não podemos nos esquecer que a escola foi criada com a finalidade de 

fortalecer e resgatar a cultura tapuia. (RODRIGUES, 2016). 

 

Todos os contextos que envolvem os jovens Tapuia são importantes para a escola, 

pois é a realidade de nossos alunos. É preciso conhecer bem essa realidade para 

se pensar em ações para a escola, em como ela deve ser e se comportar, quais as 

necessidades, os problemas dos Tapuia, uma vez que a escola deve estar a serviço 

da comunidade. Daí precisarmos nos lembrar sempre das palavras do cacique 

Dorvalino de que a escola foi criada para o fortalecimento e revitalização da 

cultura do nosso povo. Assim é preciso que nos conheçamos muito bem, caso 

contrário não poderemos buscar e oferecer uma escola de qualidade para o nosso 

povo. (RODRIGUES, 2016). 

 

Escola contextualizada, específica, bilíngue, intercultural, transdisciplinar e 

diferenciada também está relacionada à atitude e postura do professor, que 

direciona o caminho para o verdadeiro aprendizado construído conjuntamente. 

Nesse caso, tanto o aluno como o professor têm a oportunidade de construir o seu 

próprio conceito sobre o tema abordado em estudo, fazendo com que a escola se 

torne um espaço de partilha e aprendizado para ambos, causando reflexões na 

comunidade e levando em consideração todo o contexto em que o aluno está 

inserido, contribuindo para que o conhecimento seja construído coletivamente no 

diálogo. (RODRIGUES, 2016). 
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Vemos também que os professores compreendem a função da escola para além do 

fortalecimento identitário Tapuia, ou seja, a escola não existe só para isso por mais que a 

motivação para sua construção tenha sido a fuga dos preconceitos e discriminações sofridas 

pelos jovens Tapuia e a tentativa de fortalecer a cultura por meio dela, como nos relatou o 

Cacique Dorvalino. A professora Eunice Rodrigues demonstra essa compreensão em um texto 

que produziu sobre a educação escolar Tapuia: 

 

 

A educação escolar que queremos é aquela que prepara o jovem para a garantia 

de sua cidadania e não somente para o seu ingresso nas universidades, uma 

educação que valoriza nossa cultura, tradições e processos próprios de 

aprendizagem e acima de tudo que garanta a continuidade de nosso povo, 

orientando os jovens a se distanciarem das drogas e do alcoolismo. Uma escola 

que nos represente como modelo de nosso jeito de viver e educar, e não uma escola 

que sirva para mostrar que a nossa cultura e o modo próprio de viver ou falar é 

inferior ou menos importante que o de outras comunidades. 

[...] 

Uma escola que tem disciplinas específicas não é o queremos, queremos uma 

escola intercultural, bilíngue, transdisciplinar, fortalecida e entrelaçada com os 

conhecimentos ditos universais e os tradicionais se complementando, apoiando 

os jovens a se reconhecerem como integrantes de um povo com histórico de luta, 

de sofrimento, mas também de vitória e de superação, oferecendo a eles 

oportunidades para ingressarem na universidade e ainda continuarem ligados ao 

seu povo. Queremos uma escola que leve os jovens a participarem efetivamente 

na busca de soluções para os problemas que a comunidade enfrenta, como por 

exemplo: o alcoolismo, a má alimentação (com a desvalorização dos produtos 

naturais como, por exemplo, as frutas do cerrado e as comidas típicas tapuia e 

supervalorização dos produtos industrializados), o uso demasiado de remédios 

industrializados e a desvalorização dos remédios tradicionais (como garrafada, 

queimada, chás, emplastros, banhos...), a baixa autoestima da população devido 

ao sofrimento secular por conta da rejeição da comunidade envolvente, tendo em 

vista que, para os brancos, nós não éramos iguais a eles, ou seja, eles não nos 

consideravam brancos e, para os indígenas, também não éramos considerados 

como indígenas por conta de nossa fisionomia de mulatos e a falta de uma língua 

de nossos antepassados. (RODRIGUES, 2016). 

 

 

Entretanto, apesar desse “processo de tomada de consciência de uma posição no mundo” 

(HERBETTA, 2016) forjada e/ou potencializada no contexto das práticas sociais e linguísticas 

vividas dentro dos temas contextuais, do projeto extraescolar, das práticas como componentes 

curriculares (oficinas, seminários, produção de material didático) e do estágio supervisionado, 

há ainda muitos impedimentos para que a escola dos Tapuia seja uma escola diferenciada de 
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fato, atendendo às expectativas de mais fortalecimento da identidade indígena Tapuia e 

preparando seus jovens para um mundo de experiências construtivas dentro e fora da aldeia.  

Em nossas observações e por meio das entrevistas, notamos que alguns desses 

impedimentos são a necessidade de uma organização político-pedagógica diferenciada, que não 

está fortalecida, dos professores dentro da escola com a comunidade, a execução de um PPP 

diferenciado e a política da SEDUCE em tolher as iniciativas de um ensino diferenciado dentro 

da escola, impondo um padrão de ensino ultrapassado para esta e qualquer outra escola em 

Goiás. 

Nas entrevistas, alguns professores compreendem que os conhecimentos produzidos nos 

TCC estão se movimentando na escola (não só na disciplina de Cultura Indígena), estão na 

comunidade, mas não estão como deveriam e esperavam estar no contexto de formação diária 

da escola, porque “Trabalhar a cultura na escola ainda é um desafio, mesmo tendo isso garantido 

no atual PPP.” (RODRIGUES, 2016).  

 Os professores entendem que precisam se organizar, trabalhar em conjunto, em união 

para que o ensino da escola possa se transformar cada vez mais, com a consciência de que isso 

é uma conquista diária. Ressaltam que não só essa união é preciso, mas que também a postura 

da SEDUCE precisa ser outra, de respeito à autonomia do PPP da escola da aldeia, não 

dificultando e impedindo ações pedagógicas diferenciadas no contexto escolar.  

Reclamam que a Subsecretaria em muitos momentos age com ambiguidade, impedindo 

no dia a dia uma experiência pedagógica própria da comunidade Tapuia, apesar de terem um 

PPP que, embora disciplinar, contempla muitos interesses, necessidades e problemas da 

comunidade, nas diferentes disciplinas. Esse órgão exige que uma matriz de referência seja 

seguida em detrimento do PPP elaborado pelos próprios professores e aprovado pela 

Subsecretaria Estadual de Rubiataba.  

Nas palavras da professora Silma, o PPP da escola não está sendo respeitado, realmente 

trabalhado, por conta das imposições da Subsecretaria, havendo ainda um “vai e vem” por parte 

desse órgão que no discurso garante a autonomia da escola, afirmando isso ao ser convocada 

pelo Ministério Público para explicar ações que impedem o ensino diferenciado garantido por 

Lei, depois de denúncia feita pelos Tapuia, mas semanalmente envia uma técnica educacional 

(tutora) para conferir os planejamentos das aulas a fim de ver se tudo está de acordo com a 

matriz curricular imposta pelo Estado. 
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A turma dos cinco Tapuia em formação desde 2014 expressa muito bem essa percepção, 

mas também o anseio por mudança no fragmento abaixo. Este faz parte de um texto-síntese, As 

práticas pedagógicas do povo Tapuia, produzido no contexto do PIBID Diversidade da área da 

Cultura que objetivava observar e discutir as práticas pedagógicas das escolas indígenas dos 

professores da graduação em Educação Intercultural. Os cinco alunos, por meio de uma escrita 

coletiva, argumentaram que 

 

O Povo Tapuia deve ser protagonista da escola, cabendo a nós incluirmos 

qualquer conteúdo que fale da nossa cultura. Os autores da nossa história devem 

ser nós mesmos. A efetivação dos professores da escola e a valorização da cultura 

deve partir daí. 

Atualmente a escola está presa dentro da bimestralização do Estado de Goiás, 

a aula dita diferenciada só existe no papel com algumas exceções. O professor 

infelizmente está amarrado a um sistema educacional voltado para a realidade 

de uma sociedade como um todo e não à realidade de uma comunidade indígena. 

Hoje na nossa escola, para que o professor faça acontecer uma aula 

intercultural, ele deve adequar a aula ao planejamento quinzenal do estado. Para 

nós, ao contrário, esse planejamento deve acompanhar nossas práticas: como nas 

aulas de campo, aulas de educação física no pátio da escola ou fora da escola, 

aulas de cultura, etc. (SILVA VIEIRA, FRAGA, MARTINS, CHAVES DE 

MORAIS, VIEIRA BRANDÃO & BRANDÃO, 2016, p. 3).  

 

Se, por um lado, esse depoimento desvela uma realidade pedagógica opressora na 

escola, por outro, demonstra também o nível de discussão elaborada por esses Tapuia que estão 

na graduação somente há 2 anos. Em nossa compreensão, essa clareza naquilo que sentem, 

veem e observam na escola e na comunidade tem uma relação com um trabalho que vem sendo 

elaborado pelos próprios Tapuia na escola em favor de se ter autonomia e mudanças em sua 

prática pedagógica, o que é observado também na fala dos demais professores entrevistados.   

O depoimento da professora Silma demonstra a consciência politizada dessa professora, 

mais experiente na luta da escola e de seu povo: 

 

Eu vejo assim que... que o... o PPP construído pela gente eu acho que... eh... é uma 

forma da gente trabalhar melhor... a... os conhecimentos da... da nossa comunidade 

e relacionar esse conhecimento com os conhecimentos que... que vem de fora né... 

[...] conhecimento...dito universal...  

[...] 

eu acredito que assim... que... que todo projeto deve ser... eh... bem pensado né... e 

esse PPP nosso é um anseio assim de muito tempo que a gente...desde quando 
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começou a escola... só porque quando começou a escola a gente só era coadjuvante 

né...[...] 

Não era mesmo...eh... os protagonistas da escrita do PPP né...  

[...] 

e aí agora hoje...a partir do mome/ porque assim... cada coisa que a gente faz a 

gente vai refletir sobre isso né... 

[...] 

Eu acho que isso faz a gente crescer até enquanto profissional mesmo né...  

[...] 

Quando... eh... nós estávamos construindo o PPP mesmo... a gente vai refletindo 

assim... eh... o quê que a gente pode melhorar né...  

[...] 

O... o... eh... outro dia nós estávamos discutindo uns projetos da escola né... e... e 

eu eh.... pessoalmente eu fui vendo assim que... que... depende muito da... da união 

né... tanto da comunidade... quanto do... do... dos professores mesmo na escola né... 

pra que o PPP aconteça de fato né... 

[...] 

Principalmente esse PPP agora eh... transdisciplinar que... el/ ele vai... eh... 

precisar muito de união entre nós né... (Profa. Silma). 

 

Conforme relato de alguns professores, os PPP anteriores da escola haviam sido 

debatidos com eles, mas não haviam realmente sido redigidos por eles, apesar de terem feito 

uma ou outra modificação no texto final. A produção do PPP de autoria dos professores ocorreu 

no contexto de formação na Especialização em Educação Intercultural e Transdisciplinar: 

Gestão Pedagógica do Núcleo Takinahakỹ.  

Um grupo de sete professores discutiu os princípios pedagógicos, as bases 

epistemológicas, os fundamentos teóricos e os temas contextuais intraculturais e interculturais 

para que pudessem sistematizar a matriz curricular do projeto para a educação indígena 

diferenciada na comunidade Tapuia.  Essa prática discursiva foi então um exercício crítico de 

sua realidade escolar, pedagógica e também cultural, por procurarem engendrar em suas 

discussões a vida dos Tapuia e suas práticas no currículo da escola.   

Produziram então uma proposta de ensino transdisciplinar e intercultural, com previsão 

de ser implantada em 2017. Muitas discussões desse documento compõem o PPP ainda 

disciplinar da escola que foi aprovado pela Subsecretaria para reger os anos de 2014 a 2016, 

depois de muitos questionamentos. Este não contempla muitas escolhas para a educação escolar 

Tapuia feitas pelos professores e pela comunidade, como o ensino transdisciplinar, mas é um 

avanço por conter a voz dos Tapuia, dirigindo parte dos processos educacionais pensados para 

a escola da aldeia.  
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Percebemos nesse contexto de discussão para produção do PPP uma clara compreensão 

por parte dos professores de que a escola necessita de um Projeto que atenda às necessidades 

da comunidade em termos de sua sustentabilidade étnico-cultural, ambiental e fundiária. Um 

PPP que, em termos técnicos, administrativos e pedagógicos, tenha o jeito do Tapuia, o seu 

jeito de pensar e agir no mundo, que promova cada vez mais a presença da comunidade na 

escola, em aulas, em reuniões e em festas; que contemple os temas de interesse da comunidade, 

com a exploração de conhecimentos locais e não só de conhecimentos universais, de interesse 

da Subsecretaria e do Estado, como argumenta a professora Eunice.  

Finalizando, compreendemos que, no contexto dessas práticas pedagógicas 

interculturais vivenciadas pelos Tapuia, essa comunidade tem conseguido desvelar sua 

realidade, e, aos poucos, tem se desvencilhado de muitas armadilhas do pensamento da 

colonialidade global ou, como diz Freire (2014), dos mitos como elementos básicos da ação 

manipuladora, que fizeram muitos Tapuia desacreditarem em sua identidade. 

As pesquisas e outros trabalhos desenvolvidos materializaram então uma forma de 

atuarem sobre o mundo por meio dos seus conhecimentos documentados, produzidos e vivos 

nas práticas sociais e linguísticas (orais e escritas) do Tapuia hoje. E são conhecimentos por 

meio dos quais vão valorizando o que são, sua identidade, sua cultura, e refutando as mentiras 

contadas em oposição a esse valor e a sua realidade etnocultural e linguística. Nesses trabalhos, 

os professores juntamente com os jovens, os anciões, o cacique ressignificam sua realidade a 

partir de si mesmos, de sua identidade étnica e linguística, sua história, percebendo-se com 

outro valor.  

Nesse processo de refazimento, entendemos que os conflitos identitário e linguístico 

vividos no Carretão começaram a ser quebrados, a ser desestruturados por não se mostrarem 

coerentes com essa nova percepção da realidade, em que a consciência crítica sobre o ser 

Tapuia no Carretão se sedimenta com base em argumentos históricos, políticos, antropológicos 

e linguísticos que os ajudaram e ajudam nesse processo, promovendo a ressignificação de sua 

identidade e um movimento positivo em suas atitudes. 
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5 AS ATITUDES DOS TAPUIA EM RELAÇÃO  

À SUA IDENTIDADE INDÍGENA 

 

 

Como dissemos na Introdução, ao participarmos dos Estudos em Terra Indígena em 

2012, observamos que aqueles Tapuia para quem ministramos aula de Português Intercultural 

nos anos de 2007, 2008 e 2009 haviam se transformado, pois defendiam sua história e sua 

identidade assumindo uma postura crítica ao nos explicar, logo na primeira reunião de 

organização dos trabalhos da semana o que era ser Tapuia, sua formação histórica (troncos 

familiares), qual era a língua que eles falavam, o que era o português tapuia, as cobranças em 

relação à sua identidade indígena feitas pelos de fora, quais eram os aspectos mais relevantes 

de suas pesquisas dentro do projeto extraescolar sobre a questão linguística, a cultura, o uso 

da escrita, as plantas medicinais, procurando fazer com que conhecêssemos sua realidade na 

aldeia e na escola indígena. 

Compreendemos que essa transformação não se deu somente com o sujeito professor 

Tapuia, mas com o povo Tapuia, que se coloca no embate contra o discurso da não indianidade 

munido de outras estratégias (históricas, culturais, linguísticas, pedagógicas) que o defendam 

como povo indígena, dando indícios de que suas atitudes etnolinguísticas estavam em um 

movimento positivo.  

Partimos do entendimento de que, apesar da “situação concreta” que condiciona a 

consciência dos sujeitos históricos (como a dos Tapuia e de todos nós), “e esta condiciona [suas] 

atitudes e o seu enfrentamento”, é possível a transformação de sua realidade por meio de uma 

ação dialógica e problematizadora que leve esses sujeitos a desvelarem essa situação concreta 

e sua consciência, como lemos em Freire (1987, p. 73).  

Nesse contexto, considerando então que essa situação concreta leva-nos a atitudes diante 

do mundo em que vivemos, atitudes em relação a situações, pessoas, ideias, identidades e 

línguas, entre outros, a questão sobre a qual devemos refletir é se encaramos essa realidade 

como algo que podemos transformar ou como algo a que devemos nos ajustar. Na comunidade 
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Tapuia, acreditamos que a primeira opção tenha sido a escolhida, pois, desde as primeiras 

invasões no início do século XX, esse povo vem lutando pela sua manutenção nas terras de seus 

antepassados e em defesa de sua indianidade, e, a partir das ações implementadas ali no 

contexto de formação acadêmica dos professores Tapuia já no século XXI, essa luta tem se 

fortalecido por meio de uma ação de conscientização da própria situação de opressão histórica 

vivida no Carretão, em busca de uma vida melhor. 

A fim de problematizarmos essa questão, inicialmente, procuramos compreender o 

conceito da atitude em si como categoria de análise das práticas sociais desse povo. 

Posteriormente, tecemos uma discussão das atitudes do Tapuia em relação à sua identidade 

estigmatizada, interpretando-as como atitudes que estão se fortalecendo positivamente. E, por 

fim, nós as discutimos como atitudes decoloniais desse sujeito vivente. 

 

5.1 COMPREENDENDO O CONCEITO DA ATITUDE NO CONTEXTO DA REALIDADE 

COMPLEXA DOS SUJEITOS HISTÓRICOS TAPUIA 

 

Como discutimos no segundo capítulo, a questão da diferença cultural e da identidade é 

sem dúvida uma temática muito produtiva desde meados do século XX, que em muito advém 

das demandas dos movimentos sociais. Nesse contexto, o outro (e não o homem colonizador) 

e as outras comunidades/grupos (e não as sociedades colonizadoras) com suas diferenças são 

colocados ou se colocam em destaque no embate social. E a atitude como categoria de análise 

(na Psicologia Social, na Sociologia e na Sociolinguística) passa a ser um importante conceito 

para a interpretação das práticas sociais, pois atitudes de preconceito e discriminação em relação 

ao outro e suas diferenças têm um espaço estratégico nos discursos sociais, políticos e teóricos 

que subordinam.  

Enquanto um fenômeno psicossocial, a atitude pressupõe a presença do outro, pressupõe 

uma relação entre os indivíduos e grupos sociais, situação que coloca em evidência as 

diferenças sociais, étnicas e culturais combatidas nos discursos etnocêntricos; situação típica da 

alteridade em que os conflitos de interesse, de poder, de uma sociedade constituída por 

identidades fluidas e inacabadas vêm à superfície.  
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Conceitualmente, a Psicologia Social compreende a atitude como “uma maneira 

organizada e coerente de pensar, sentir e reagir a pessoas, grupos, problemas sociais ou [...] a 

qualquer acontecimento...” (LAMBERT & LAMBERT, [1966] 1975, p. 100).  

Jodelet (2001) argumenta que devemos ver as atitudes como parte constitutiva das 

nossas representações sociais (forma de conhecimento social)36, circulando nos discursos, 

sendo “trazidas pelas palavras e veiculadas em mensagens e imagens midiáticas, cristalizadas 

em condutas e em organizações materiais e espaciais.” (p. 17-18), compreendendo que, ao 

partilharmos uma ideia ou uma linguagem, estamos afirmando um vínculo social e também 

uma identidade (p. 34). Seguindo esse raciocínio, podemos afirmar que o fenômeno da atitude 

como algo psíquico e social intervém nos processos identitários, assim como estes intervêm na 

constituição e cristalização de atitudes. 

Nesse contexto, sendo a atitude decorrente e constituidora das avaliações sociais 

historicamente situadas, é um conceito que nos remete, entre outras coisas, à avaliação subjetiva 

que alguém ou grupo social faz de si e/ou do outro por meio da linguagem, do discurso, sendo 

compartilhada em/por uma comunidade. Nesse sentido, “a atitude está associada ao lugar de 

pertencimento sócio-histórico e aos vínculos sociais e culturais dos sujeitos” (REZENDE, 

2013).  

É nesse sentido que, em nossa pesquisa, compreendemos a atitude dos Tapuia como 

etnolinguística por estarmos colocando em discussão atitudes que se dão no contexto de uma 

situação social e cultural específica daqueles que têm visto sua identidade indígena questionada 

e negada pelos de fora da comunidade em função do uso do português, mas também pelo 

fenótipo afroindígena. Isto porque essas atitudes estão diretamente relacionadas ao processo 

histórico de colonização etnocultural e linguística, de subjugação, de espoliação, de 

inferiorização e de questionamento identitário sentido por esse povo; questionamentos que têm 

sido formulados no conflito e no confronto diário com o que é ser Tapuia no Carretão e seus 

direitos legais.  

                                                           
36 Em Moscovici (1976), as representações sociais concebidas como “forma de conhecimento, socialmente 

elaborada e partilhada” que “contribui para a construção de uma realidade comum a um conjunto social” (apud 

DUVEEN, 2013, p. 22), sendo as novas representações sempre formadas a partir das anteriores que são pontos de 

referências. São tidas como um sistema de valores, ideias e práticas cujas funções são (a) estabelecer uma ordem 

que possibilite a todos se orientarem no seu mundo (material e social) e controlá-lo e (b) possibilitar uma 

comunicação possível entre as pessoas, fornecendo a elas um código para nomear e classificar os aspectos de seu 

mundo e sua história (individual e social) (apud DUVEEN, 2013, p. 21).  
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Tais cobranças identitárias são melhor compreendidas ao considerarmos que é a partir 

das atitudes negativas dos fazendeiros/posseiros/comunidade envolvente em relação à 

identidade indígena do Tapuia que tais cobranças foram elaboradas discursivamente. E as 

atitudes advieram (e foram alimentadas) de uma avaliação e classificação social com base em 

padrões que limitam a maneira de ver e reagir ao mundo (LAMBERT E LAMBERT ([1966] 

1975). Analisando essa situação a partir de Bourdieu ([1979] 2013, p. 442; 434), 

compreendemos que os traços distintivos que definem o Tapuia não foram reconhecidos em 

função dos lugares comuns e sistemas de classificação que articulam uma identificação indígena 

que interessa a certos grupos e seus discursos dominantes. 

Bourdieu ([1979] 2013), ao falar dos esquemas de pensamentos socialmente 

estabelecidos, tece uma discussão sobre o conceito de habitus que nos ajuda a compreender 

melhor o funcionamento desses padrões que nos limitam. O estudioso compreende o habitus 

como “[um] sistema de esquemas adquiridos que funciona no nível prático como categorias de 

percepção e apreciação...” das pessoas e suas práticas sociais em seu contexto de inserção (o 

campo de Bourdieu), “ou como princípios de classificação e simultaneamente como princípios 

organizadores da ação...” (p. 26) social, das práticas sociais.  

A partir dessa argumentação, podemos pensar na relação de implicação entre atitude e 

identidade em função das distinções sociais que elaboramos e/ou fortalecemos, pois avaliamos 

o que vemos e daí classificamos, enquadramos a partir das representações que já possuímos 

(como esquemas já incorporados ou estruturas sociais já incorporadas adquiridas na prática 

social (BOURDIEU, [1979] 2013, p. 436)), inclusive, da identidade do que/de quem avaliamos; 

alimentando a própria avaliação que fazemos no processo de formação ou transformação de 

uma atitude.  

Nesse sentido, entendemos poder dizer que a identidade do sujeito Tapuia ou 

comunidade Tapuia está intrinsecamente relacionada às avaliações subjetivas de outros sujeitos 

(fazendeiros, posseiros, comunidade envolvente, indígenas de outras etnias), como também, às 

suas próprias avaliações. De dentro do contexto social em sua comunidade e em relação com 

outras pessoas e comunidades indígenas, o Tapuia se movimentou dentro dos padrões de 

consciência e conflitos (em sua grande maioria inconscientes) sociais, étnicos, culturais, 

políticos, fundiários entre outros, constantemente veiculados por meio da linguagem.  

Tudo isso se configurou como uma situação histórica permanente de construção 

identitária por meio de discursos e práticas sociais que forjaram um contexto de opressão 
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objetiva e subjetiva para a comunidade. Pressões que se constituíram na diversidade e nas 

relações de poder, em uma prática social e linguística em que os de fora o examinaram, o 

classificaram e o avaliaram como não-índio, considerando um padrão fixo de identidade; e, por 

fim, o próprio Tapuia introjetou parte desse discurso.  

Nessa construção identitária, a atitude dos Tapuia na vida em comunidade e fora dela 

tem um papel muito relevante, pois é uma das dimensões das suas representações sociais que 

contribui na construção do seu “eu” e da noção que eles têm do “outro”. Ou seja, a noção do 

que é ser indígena e sua representação social levam à formulação de uma atitude e esta contribui 

na elaboração dessa identidade ao influenciar positiva e/ou negativamente esse povo e sua 

relação com sua identidade etnolinguística e a identidade do outro, especialmente, de parentes 

de outras etnias.  

Nesse processo de avaliação social, destacamos, assim como Lambert e Lambert ([1966] 

1975) apontaram ainda em 1966, a importância de ver essas atitudes a partir de seus três 

elementos essenciais: (1) pensamentos e crenças, (2) sentimentos e emoções e (3) tendências 

para reagir. É a partir da relação interdependente desses elementos que todos nós assumimos 

atitudes sociais, políticas, linguísticas, étnicas, sendo estas, como estamos argumentando, 

resultado de nossas avaliações, como também influenciadoras destas em um processo contínuo 

de avaliação social (REZENDE, 2015). 

Para compreendermos essa relação entre esses componentes atitudinais, valemo-nos da 

argumentação de Alves (1979) feita a partir de estudo realizado por Oppenheim (1966). A 

pesquisadora, em seu estudo sobre as atitudes linguísticas dos nordestinos em São Paulo, vê a 

atitude como um processo “dotado de certas etapas, e não simplesmente como um resultado”; 

etapas, evidentemente, que se dão em função dos componentes que a constituem. No 

entendimento de Alves (1979), as etapas do processo de formulação de uma atitude se dão do 

seguinte modo: 

 

... a percepção do objeto e a demonstração ativa de um indivíduo, a partir dele e com 

relação a ele, são precedidas e reforçadas por outros procedimentos: o enquadramento 

do objeto no sistema de crenças e valores do indivíduo e sua eventual reação emotiva 

a ele. A tendência para um certo tipo de ação torna-se assim o produto, o resultado 

final desse confronto. (ALVES, 1979, p. 27). 
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Disso entendemos, assim, que a representação que criamos de um/uma 

objeto/situação/pessoa/tema enquadrada em nosso sistema de valores, ideias, crenças gera 

outras representações, e, em um processo de avaliação em que consideramos nossos 

sentimentos em relação ao que foi representado, podemos julgar positiva e/ou negativamente o 

que está em avaliação. 

Considerando a argumentação tecida até aqui, ao pensarmos numa perspectiva 

sociológica, as atitudes negativas possibilitaram a manutenção de um padrão de poder por meio 

dos discursos e práticas colonizadores já tão compartilhados e introjetadas por/em todos na 

região do Carretão, que por sua vez influenciaram a própria maneira de pensar, sentir e agir do 

Tapuia em relação à sua identidade e suas diferenças. Ou seja, as práticas sociais dos 

fazendeiros, posseiros e também suas, como estruturas que estruturam, pois já aprendidas, 

cumpriram inicialmente uma finalidade clara de manter a estrutura social e cultural que fosse 

mais funcional para a estrutura dominante, nesse caso, com as atitudes funcionais negativas já 

estabelecidas. No contexto histórico dos Tapuia, podemos dizer que o discurso da não 

indianidade era/é formulado em favor de uma estrutura fundiária favorável aos interesses de 

alguns.  

Nesse contexto de discussão, o pensamento de Bourdieu ([1979] 2013) se mostra 

relevante por esse pesquisador ver os sujeitos (para ele agente social37) como portadores de 

determinações sociais, reproduzindo em sua prática os esquemas de pensamento socialmente 

(e, claro, historicamente) estabelecidos e as visões estruturadas por ideologias dominantes 

(JODELET, 1985), os quais, evidentemente, influenciam as atitudes sociais de cada um, de um 

grupo. 

Ao enunciarem em sua prática discursiva afirmações como as que citamos a seguir, que 

já fazem parte de esquemas sociais estabelecidos na sociedade brasileira:  O índio é um 

preguiçoso; O índio é um traiçoeiro; O Tapuia não é  índio porque é misturado; Para ser índio, 

é preciso falar uma língua tradicional indígena; Dizer que é índio é uma esperteza do Tapuia; 

                                                           
37 Bourdieu, ao falar dos agentes em sua teoria da prática os reintroduz em sua sociologia, ao contrário de Lévi-

Strauss, dizendo que “A ação não é a simples execução de uma regra, a obediência a uma regra. Os agentes sociais, 

tanto nas sociedades arcaicas como nas nossas, não são apenas autômatos regulados como relógios, segundo leis 

mecânicas que lhes escapam. Nos jogos mais complexos - as trocas matrimoniais, por exemplo, ou as práticas 

rituais -, eles investem os princípios incorporados de um habitus gerador...” (BOURDIEU, 2004, p. 21). Parece-

nos então que o uso de agente e não sujeito tem a ver com sua compreensão de agente traduzir esse sentido de 

ação, de prática social. 
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O Tapuia é um preguiçoso; O Tapuia é traiçoeiro, os fazendeiros/posseiros/comunidade 

envolvente contribuíram para a estruturação da consciência social ao redor da identidade do 

Tapuia como índio, criando um contexto de dúvidas e de inferiorização para esse sujeito já que 

são categorizações negativas. 

Isto também nos remete ao fato de que a reação dos fazendeiros/posseiros/comunidade 

envolvente diante da diferença é direcionada pelas representações dos sujeitos e instituições 

que se forjam em um padrão coerente de atitudes que reafirmam o próprio sistema. Nesse 

sentido, não podemos deixar de pensar no habitus de Bourdieu ([1979] 2013) como uma 

“estrutura estruturante” que organiza nossas práticas sociais e nossa percepção dessas práticas, 

“gerando as disposições” (BOURDIEU, [1979] 2013) necessárias para manter o sistema. E, 

sendo essas disposições modos de perceber, de sentir, de pensar, de fazer, que nos levam a agir 

de determinada maneira em uma dada circunstância (THIRY-CHERQUES, 2006) em 

sociedade, somos levados a compreender que as atitudes nesse sentido são então tendências ou 

disposições para agir, como defende Doise (2001) e Rezende (2015). 

Nesse processo, o papel dos estereótipos socialmente inferiorizantes que vemos em 

muitos discursos sobre o Tapuia é relevante porque o opressor desse povo, partindo de um 

discurso dominante que lhe prescreveu/e uma identidade (O Tapuia é um sertanejo), alocou-o 

nessa determinada categoria (sertanejo) em busca de uma realidade mais homogênea (Não tem 

índio aqui no Carretão), satisfatória e de seu interesse dentro da estrutura de poder que procura 

sustentar no sistema social e fundiário regional de Goiás.  

Essa situação está diretamente relacionada ao que Bourdieu ([1979] 2013) debate sobre 

atribuições interesseiras, ao discutir que “todas as classificações construídas em torno de um 

traço estigmatizado [...] isolam o que é interessante de todo o resto...”, fazendo um julgamento 

a partir de uma das “propriedades constitutivas da identidade social de um indivíduo ou grupo.”. 

(p. 441). Isto ocorreu/ocorre com os Tapuia ao serem identificados como sertanejos e não como 

índios pelos fazendeiros e pela comunidade envolvente. 

Abstraindo, vemos que essas avaliações ou julgamentos sociais são construídos e 

seguem um padrão de valores socialmente interligados aos grupos sociais dominantes, e eles 

concomitantemente constituem nossas atitudes como nos levam a atitudes que via de regra se 

dão considerando a cultura dominante como modelo, inferiorizando a cultura do outro, a sua 

originalidade, a sua identidade que não se encaixa na prescrição social via distinções sociais 

naturalizadas. Com isso, atitudes estereotipadas e preconceituosas que atingem os sentimentos 
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dos sujeitos minorizados, como o que ocorre com os Tapuia, são formuladas, definindo a partir 

da classificação recebida e seu valor social o que cada um é ou pode ser e seu lugar em 

sociedade. 

Quando os fazendeiros no século XX enunciaram à antropóloga Rita Heloisa de 

Almeida (2003), como discutimos no tópico 1.4, que o Tapuia é “preguiçoso” porque só pensa 

no seu sustento de hoje e não toma providência para o amanhã, que só gosta de pescar e caçar, 

eles não reconheceram nesse comportamento do grupo os traços culturais dos povos indígenas 

no tocante às suas práticas de sobrevivência, as quais eram ali, evidentemente, diferentes das 

dos brancos que se constituíram em uma sociedade do acúmulo do capital.  

Esses fazendeiros questionaram a identidade dos Tapuia por essa prática cultural de 

pescar, de caçar, de tomar providência em relação ao seu sustento somente para o presente, 

como algo negativo, não compreendendo sua cosmologia de vida. Isso foi bastante conveniente 

aos seus interesses, pois foram dúvidas lançadas sobre o pertencimento étnico desse grupo, 

atribuindo ao grupo uma distinção que interessava aos fazendeiros e posseiros, já que os 

desqualificava em seu direito sobre a terra pois a defesa era de que terra é para quem trabalha 

nela. Essa situação reflete em nosso entendimento a discussão de Bourdieu ([1979] 2013, p. 

441) sobre o fato de que uma identidade social nesse tipo de discussão é só um pretexto de uma 

luta, que no caso em questão é na verdade uma luta fundiária.  

Disso compreendemos melhor porque o reconhecimento de um grupo/pessoa em sua 

identidade étnica, de gênero etc, não implica necessariamente no conhecimento dos traços que 

os distinguem, que propriamente os definem, já que os esquemas e lugares-comuns que são 

objetos de manipulação (BOURDIEU, [1979] 2013, p. 442) orientam nossas práticas, impondo 

uma ordem social, impondo uma classificação social funcional e legítima para o grupo social 

dominante.  

Os esquemas e lugares-comuns em relação à identidade indígena estereotipada, que 

fortalecem os estereótipos, os estigmas, acabaram por limitar as possibilidades de compreensão, 

de consciência da realidade em que o sujeito Tapuia viveu/e. Nesse contexto, as condições 

políticas, econômicas e sociais, tecidas desde a colonização colonial, que em si estão na origem 

dos estereótipos e estigmas, não foram nem mesmo cogitadas e articuladas para esse povo se 

defender. 
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Pensando no objetivo desta pesquisa em problematizar as atitudes dos Tapuia em 

relação à sua identidade, partindo da compreensão de que suas atitudes estão em um movimento 

positivo e isso se deve ao fato de o Tapuia se ver de forma diferente, tudo o que debatemos 

pode nos fazer pensar se nossa interpretação é possível já que há uma “realidade ordenada” com 

“seus fenômenos [que] acham-se previamente dispostos em padrões que parecem ser 

independentes da apreensão que deles [temos] e que se impõem à [nossa] apreensão.” 

(BERGER; LUCKMANN, 1995, p. 38), ficando mesmo a impressão de que essa realidade é 

uma sempre.  

Entretanto, Bourdieu ([1979] 2013) argumenta também em sua teoria da prática que, 

sendo os agentes sociais os responsáveis pela construção da realidade, não podemos pensar a 

sua total estabilidade e um determinismo social. Afirma ainda que, estando, no social, a 

formação das ideias, da consciência, das práticas relacionadas, imbricadas com as condições de 

produção, essa formação depende das disposições das pessoas em relações interativas diárias, 

renovadas constantemente, como as que se deram e se dão no contexto de formação dos 

professores Tapuia na Educação Intercultural; disposições essas que são “duráveis”, mas 

também “dinâmicas e flexíveis”. 

Conforme Bourdieu, o habitus como “disposições adquiridas pela experiência” (2004, 

p. 21) está ligado com o fluido e o vago, pois as situações sociais são constantemente renovadas, 

havendo uma parcela de indeterminação, de abertura, de incerteza que possibilita, como nós 

compreendemos, outras representações, outras práticas que provocam revisões nas disposições.  

É nesse sentido que Bourdieu (2004) enfatiza que a ação das pessoas não é uma simples 

execução de regras, uma obediência a uma regra, porque os agentes sociais “não são autômatos 

regulados como relógios” (p. 21). Em sua argumentação, ressalta ainda a importância do 

trabalho do sociólogo ao deixar claro os determinantes sociais das práticas, pois, por meio desse 

conhecimento, há “a possibilidade de uma certa liberdade em relação a esses determinantes” 

(BOURDIEU, 2004, p. 28). Em suas palavras, “a sociologia liberta libertando da ilusão de 

liberdade, ou, mais exatamente, da crença mal colocada nas liberdades ilusórias.”, 

acrescentando que “A liberdade não é um dado, mas uma conquista, e coletiva.” (BOURDIEU, 

2004, p. 28), uma vez que é por meio de uma ação do próprio agente que se pode alcançá-la.  

Sendo assim, por entendermos que o que vivemos é uma construção social e histórica, 

não sendo possível sem a ação do homem, defendemos, assim como Paulo Freire (1987; 2002), 
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que a realidade opressora (como a que descrevemos para o Tapuia no 1º capítulo) apenas nos 

limita e que há meios para transformá-la. 

Morin (2003), ao falar das determinações sociais e econômicas sobre a história humana, 

tece um pensamento que complementa o de Freire: 

 

Sem dúvida, a história humana sofre determinações sociais e econômicas muito  

fortes, mas pode ser desviada ou contornada  pelos acontecimentos ou acidentes. Não 

há leis da História. Pelo contrário, há o fracasso de todos os esforços para cristalizar 

a história humana, eliminar dela acontecimentos e acidentes, submetê-la ao jugo de 

um determinismo econômico-social e/ou levá-la a obedecer a um progresso 

telecomandado. (MORIN, 2003, p. 60). 

 

O próprio Freire (2014) discute sobre a realidade objetiva que “ao condicionar a 

percepção que dela têm os indivíduos, condiciona também a forma de enfrentá-la, suas 

perspectivas, suas aspirações, suas expectativas”, justificando “as formas de ação dos 

indivíduos” em sociedade (p. 78). No entanto, apesar de considerar os condicionamentos sociais 

e históricos [determinações sociais e econômicas muitos fortes], o pedagogo também defende 

a vocação do homem em ser livre, uma vocação ontológica, visualizada, entendemos, nas 

diferentes formas de resistência a um padrão de poder que cria distinções que, em muitas 

circunstâncias políticas, colonizam, escravizam, silenciam, inferiorizam e/ou estigmatizam uma 

grande maioria de sujeitos sociais (os condenados da terra (FANON, [1952] 2008), os 

oprimidos (FREIRE, 1987), os colonizados (MALDONADO-TORRES, 2008), as vítimas 

(DUSSEL, 2012)).  

É a partir dessa compreensão que nos propomos a interpretar que há um movimento 

positivo com as atitudes etnolinguísticas dos Tapuia, baseando-nos no pensamento contra-

hegemônico de Paulo Freire, entre outros estudiosos e defensores do sujeito vivente 

(HINKELAMMERT, 1998). Freire, que durante o século XX procurou nos desvelar a estrutura 

de opressão dos sujeitos no mundo, do ser humano, vivo e concreto, defendeu que uma 

educação contextualizadora, de problematização, humanista, de conscientização da realidade 

daria condições para estes se libertarem do pensamento do opressor, de serem para si, crescendo 

junto com os outros e suas diferenças (FREIRE, 1987).  

Seguindo essa argumentação, citamos Peters (2011) que, ao discutir o determinismo na 

sociologia de Bourdieu, argumenta em favor do conhecimento das estruturas da vida coletiva 
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que podem acarretar em transformação das estruturas sociais e necessidades de todos nós. 

Conforme Peters, 

 

diferentemente do que acontece no âmbito dos processos naturais, as “necessidades” 

vigentes no mundo societário consistem em regularidades historicamente 

circunscritas a contextos  específicos e dependentes, em sua operação, da mediação 

das práticas subjetivamente orientadas dos agentes sociais. Ergo, mudanças no 

conhecimento possuído acerca das estruturas da vida coletiva, inclusive de suas 

“necessidades” social e historicamente situadas, podem acarretar transformações 

nessas estruturas e necessidades mesmas, em virtude do papel causal desempenhado 

pelo (des)conhecimento do mundo social na constituição das práticas pelas quais esse 

mundo é permanentemente tecido por múltiplos atores. (PETERS, 2011, p. 20). 

 

Esse mesmo pesquisador ainda nos expõe sobre a relação entre nossa liberdade como 

seres de ação e o conhecimento das nossas disposições inconscientes que estruturam a realidade, 

a prática social: 

 

a primeira condição para o incremento da minha liberdade, concebida como 

capacidade de autodeterminação racional, consciente e deliberada, é precisamente o 

conhecimento das minhas disposições inconscientes de comportamento, dos móbeis 

que até então motivaram efetivamente minhas ações e representações sem que a eles 

eu tivesse acesso consciente. (PETERS, 2011, p. 27). 

 

Por meio então de uma ação cultural, social, política e/ou educacional, como a que se 

deu e se dá na Educação Intercultural, temos a possibilidade de promover o incremento de nossa 

liberdade por meio da conscientização, agindo em favor de uma “transformação permanente da 

realidade, para a permanente humanização dos homens” (FREIRE, 1987, p. 47), não em uma 

ação idealista, sem reais condições de sobrevivência, mas por meio de uma prática fundada na 

reflexão e ação social, por meio de uma práxis libertadora, reconhecendo a realidade opressora, 

se conscientizando criticamente dessa opressão (das estruturas sociais) e agindo sobre ela 

continuamente, perfazendo uma liberdade conquistada (FREIRE, 1987).  

A partir de Fanon ([1952] 2008), podemos argumentar com base na necessidade de 

“conscientizar o inconsciente” dos condenados a fim de que estes justamente não procurem se 

“encaixar nas categorias pré-estabelecidas” (O Tapuia é um sertanejo) e ajam “no sentido de 

uma mudança das estruturas sociais.” (p. 95). Isso para Fanon significa “tomar consciência de 

uma nova possibilidade de existir” (p. 95), tornando-se capazes “de escolher a ação (ou a 
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passividade) a respeito da verdadeira origem do conflito [vivido pelo homem], isto é, das 

estruturas sociais.” (p. 96). 

Nesse caso, se o sujeito social se conscientiza e age sobre seu mundo em busca de 

transformá-lo, muitas de suas atitudes já estão também sendo revistas nesse contexto social de 

ação desse sujeito, já que elas refletem parte de nossas representações sobre o mundo, 

correspondendo às nossas disposições, que estão em refazimento. Ou seja, estando este se 

conscientizando da realidade opressora ou já vivendo consciente de sua responsabilidade por 

sua história, engajado no movimento transformador de si mesmo e de sua realidade a partir de 

novas representações e outras disposições que lhe abrem caminhos para mudar, entendemos 

que suas atitudes também podem ser outras. Como argumenta Freire, em seu livro Educação e 

Mudança, 

 

No momento em que os indivíduos, atuando e refletindo, são capazes de perceber 

o condicionamento de sua percepção pela estrutura em que se encontram, sua 

percepção muda, embora isso não signifique, ainda, a mudança da estrutura. Mas a 

mudança da percepção da realidade, que antes era vista como algo imutável, 

significa para os indivíduos vê-la como realmente é: uma realidade histórico-cultural, 

humana, criada pelos homens e que pode ser transformada por eles. 

[...] 

E se o homem é capaz de perceber-se, enquanto percebe uma realidade que lhe parecia 

‘em si’ inexorável, é capaz de objetivá-la, descobrindo sua presença criadora e 

potencialmente transformadora desta mesma realidade. ([1979] 2014, p. 66). 

 

Nesse sentido, retomando as atitudes etnolinguísticas da comunidade Tapuia, 

entendemos que a mudança de sua percepção da realidade opressora tem ocorrido por meio dos 

novos conhecimentos (o Tapuia surge da união de duas índias (Xavante e Kayapó) com dois 

negros; as terras dos Tapuia eram terras do aldeamento Pedro III; nenhum Tapuia chegou a falar 

uma das línguas de seus antepassados indígenas aldeados no Carretão; há outras etnias que só 

falam português; a autodeterminação é um direito do índio; as políticas indigenistas 

promoveram um processo de desindianização profundo com a miscigenação entre raças e a 

imposição da LP e outros traços culturais do branco, etc), outras crenças (eu sou índio mesmo 

sem falar uma língua tradicional; o português tapuia é nossa língua indígena; os alunos da 

escola aprendem melhor quando o professor faz uso do português tapuia em sala de aula), 

afetividades (o português é a minha língua materna, a minha língua mãe; a língua com a qual 

eu aprendi a falar é essa, o português tapuia) e possibilidades de ação (como de defender o 

português tapuia como língua diferenciada e/ou como uma língua indígena; de defender a 
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herança dos negros na formação etnocultural dos Tapuia; de defender suas diferenças 

constitutivas como algo positivo e comum; de se assumir indígena); conhecimentos, crenças, 

afetividades e possibilidades de ação forjados e/ou potencializados no contexto de suas 

pesquisas durante a formação superior de seus professores, elementos de suas atitudes os quais 

são (re)elaborados nesse sujeito histórico a cada prática social e linguística vivenciada em sua 

formação.  

Entendemos que está havendo, conforme Freire ([1979] 2014), a “substituição de uma 

percepção distorcida da realidade [em função de um padrão de poder moderno/colonial 

dominante, materializado no discurso dos invasores] por uma percepção crítica da mesma 

[possível pelo fortalecimento de uma terceira via excluída, materializado no discurso dos 

professores junto com seu povo].” (p. 80), de enfrentamento do homem [o Tapuia] com sua 

realidade [histórica no Carretão], o que, entendemos, fortaleceu o Tapuia como sujeito vivente 

de enfrentamento que é.  

Nesse sentido, as ações da licenciatura em Educação Intercultural contribuíram para que 

a comunidade começasse a passar pelo “crivo da objetividade os preconceitos existentes em 

si.” (FANON, [1952] 2008, p. 58). Nas palavras de Freire (2014),  

 

[Tal] mudança de percepção, que se dá na problematização de uma realidade concreta, 

no entrechoque de suas contradições, implica [como já o dissemos acima] um novo 

enfrentamento do homem com sua realidade. Implica admirá-la em sua totalidade: vê-

la de “dentro” e, desse “interior”, separá-la em suas partes e voltar a admirá-la, 

ganhando assim uma visão mais crítica e profunda da sua situação na realidade que 

não condiciona. Implica uma “apropriação” do contexto; uma inserção nele; um não 

ficar “aderido” a ele; um não estar quase “sob” o tempo, mas no tempo. Implica 

reconhecer-se homem. Homem que deve atuar, pensar, crescer, transformar e não 

adaptar-se fatalisticamente a uma realidade desumanizante. (2014, p. 80-81). 

 

O povo, partindo dos problemas e das demandas vividos por eles, tem procurado traçar 

um caminho contrário ao prescrito (determinações  sociais) para ele, um caminho em que a sua 

história, a sua identidade, a sua língua, a sua cultura, a sua realidade diária e os conhecimentos 

locais são pesquisados, analisados, documentados e têm sido legitimados como fontes de 

conhecimentos em uma relação intercultural com outros conhecimentos, constituindo-se em 

novas representações sociais e práticas sociais, culturais, nas atividades sociais e de formação 

escolar básica na comunidade e universitária na universidade, criando um contexto em que o 
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professor indígena teve/tem condições epistêmicas, teóricas, políticas, legais e práticas de agir 

junto com sua comunidade para mudar sua condição social e histórica.  

Ao se colocar, se inserir nessa luta, nos seus conflitos como um sujeito historicamente 

situado, inacabado, em refazimento, em busca de se conhecer, de se compreender, contestando 

a certeza da identidade que lhe é imposta (a de sertanejo), defendendo o que são e os seus 

direitos, entendemos que a atitude positiva desse povo está se fortalecendo, estando o Tapuia 

agindo como um sujeito histórico, legitimamente rebelde (HINKELAMMERT, 1998) por se 

colocar no enfrentamento daquele que o coloniza.  

Assim, compreendemos então que a comunidade Tapuia passa a debater a sua realidade 

etnocultural e linguística de maneira crítica e descolonizadora, compreendendo que o ser 

Tapuia no Carretão leva à ressignificação de sua identidade indígena para ele mesmo e para os 

de fora, dessencializando essa identidade e, com isso, quebrando a certeza histórica de que não 

são índios.  

De maneira que há um percurso de refazimento de sua própria consciência, em que as 

novas disposições geradas tornam possível a constituição de um outro habitus para essa 

comunidade por meio de outras práticas sociais que se inserem em sua vivência na aldeia e fora 

dela. Não estamos cogitando uma radicalização com a estrutura já estabelecida, porém, sendo 

o habitus um princípio gerador e organizador das práticas e das representações, não podemos 

também deixar de compreender que ele se refaz assim que o sujeito histórico também se refaz. 

Nossa realidade é feita por todos nós, por meio de um trabalho constante de relação, interação, 

de interesses individuais e coletivos, de conflitos, os quais juntos constituem a prática social 

seguindo e modificando as disposições que são forjadas no meio social. 

 

5.1.1 Interpretando as atitudes etnolinguísticas dos Tapuia  

 

Na pesquisa, identificamos um tempo quase sempre referido no passado de insatisfação, 

de falta de tranquilidade por conta das cobranças e das dúvidas em relação à sua identidade, da 

vergonha em se assumir, da baixa autoestima, do sofrimento, da falta de confiança, da negação, 

e, especialmente, da falta de argumentos para combater tudo isso, ou seja, da falta de 

mecanismos de defesa de sua identidade e de sua autoestima.  
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Entretanto, considerando o argumento de Paulo Freire de que “todo ser se desenvolve 

(ou se transforma) dentro de si mesmo, no jogo de suas contradições.” (1987, p. 57), 

entendemos que o Tapuia, com o movimento de conscientização de suas contradições, que se 

iniciou por meio das ações dos professores em formação, tem modificado sua realidade com o 

objetivo de mudar a situação de autodesvalia descrita acima.  

A partir disso, interpretamos que as atitudes etnolinguísticas dessa comunidade em 

relação à sua identidade estão se fortalecendo positivamente entre um fazer e outro com seus 

elementos constitutivos - novos conhecimentos, crenças, sentimentos e outras possíveis 

reações, em função das novas representações sociais que fazem parte das discussões dos Tapuia 

em comunidade.  

Essa transformação já se inicia com os vínculos fortes estabelecidos com outros povos 

indígenas, apesar dos conflitos vividos com alguns parentes, os quais ainda hoje ocorrem com 

a turma de discentes Tapuia de 2014, e o envolvimento com o movimento indígena 

(participando de encontros, palestras, dando palestras) que antes parecia distante de sua 

realidade no trabalho de fortalecimento e defesa da identidade de seu povo, como vimos no 

item 4.1 desta tese. De maneira que, por meio da convivência com seus parentes na Educação 

Intercultural, o Tapuia já sente uma mudança:    

 

E a partir do momento que a gente teve esse contato com outros povos diferentes... 

totalmente diferentes... sete etnias diferentes dentro da licenciatura... aí eu aprendi 

a ser tapuia por quê? porque eu via os outros índios lá defendendo a identidade 

deles e eles faziam muito bem... então eu aprendi também... (Prof. Welington, p. 

12). 

 

Então assim ... pra nós foi bom demais, foi uma riqueza, digamos que uma 

RIQUEZA... da nossa identidade, uma riqueza da nossa etnia, da questão indígena 

pra nós e isso enriqueceu onde VOCÊ... ((ruídos)) pôde conviver, ver o orgulho 

do outro de estar ali falando da etnia dele, demonstrando o que é que ele sabe 

aí... isso reforçou o orgulho da gente, passar isso, então você trazer aquele trem 

lá de dentro “não, agora eu vou repassar isso para os meus alunos, eles têm que 

sentir isso que eu estou sentindo aqui também”... 

[...]  

E aí você trabalhar isso e... você chega no pequenininho lá esses menininhos 

todinhos cantando música indígena lá no colégio... eles batem os pezinhos, eles 

querem pintar então... ver... você mostrar pra eles... você vê o orgulho deles 

crescendo... porque a gente transmitiu essa bola pra eles... em trazer isso e.. 

“Olha... é assim que têm que ser” ah... e isso acaba mudando... uma menina dessas 

qualquer que chegar “ah... eu sou Tapuia, eu sou filho de fulano... neto de sicrano 

e tal” até diferente... (Prof. Márcio, p. 13). 
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Os dois primeiros anos de formação foram importantes pela introdução do Tapuia nessa 

realidade dos povos indígenas de Goiás e Tocantins, inserindo-o de vez no mundo indígena a 

sua volta e levando-o a refletir sobre os conflitos vividos no Carretão ao lado das diversas 

realidades indígenas com as quais passa a ter contato na licenciatura.   

Esse contexto de formação, em que há um encontro com diferentes realidades étnicas, é 

um elemento em si formador de uma consciência de cada grupo indígena e de uma coletividade 

sobre a realidade política e educacional dos povos indígenas brasileiros. De maneira que 

podemos dizer que os impactos gerados na vida desses professores e de suas comunidades por 

meio de sua formação e sua ação são bastante específicos e relacionados ao contato entre essas 

etnias, à convivência étnica, ao diálogo entre povos diferentes, mas semelhantes em suas 

demandas e conflitos sociais. 

Por outro lado, os professores são unânimes em dizer que tudo mudou mesmo ou 

começou a mudar quando se voltaram para a comunidade por conta do projeto extraescolar 

Sustentabilidade Ambiental e Linguístico-Cultural e das atividades do estágio supervisionado 

no primeiro ano da Matriz Específica. Estudando o corpus e refletindo sobre o que observamos, 

compreendemos que essas ações foram um marco divisor na sua formação e, também, na 

maneira de o Tapuia olhar para a sua realidade.  

Iniciando, então, esse projeto no Carretão em 2009, a professora Eunice Rodrigues 

formula, em seminário na UFG, perguntas que traçam outros rumos para os conflitos identitário 

e linguístico a partir daí, as quais foram: A língua é o único fator de identificação de um povo? 

O que vocês entendem (ou o que vocês querem entender) por língua indígena? (REZENDE, 

[s.d.]b). Essas questões vinham sendo levantadas entre eles, em seminários e no tema contextual 

Línguas da Região Araguaia-Tocantins na UFG e em discussões na aldeia, se fortalecendo a 

cada encontro. 

Com essas indagações para seus parentes indígenas de outras etnias no seminário, tal 

professora Tapuia se situa dentro do processo histórico de luta e resistência do seu povo que 

perdura desde as primeiras décadas do século XX, mas formulando ainda perguntas que 

materializam a resiliência (LUCIANO, 2001) que vem se forjando nas práticas sociais desse 

grupo nesse momento. Um grupo que tem agido em busca de tomar o controle, de assumir uma 

autonomia diante do conflito vivido por sua comunidade, diante da adversidade, sendo capaz 
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de superá-la e sair fortalecido. Superar não porque suas contradições foram resolvidas, mas 

porque inicia uma reformulação desse conflito dentro de si, em busca de (re)construir outra 

possibilidade de viver. 

Isto é, age como um sujeito histórico enfrentando as exclusões e tentativas de 

aniquilamento sofridas. A professora Eunice Rodrigues coloca-se resilientemente no 

enfrentamento das cobranças e do preconceito sofrido por todos no Carretão com o apoio dos 

demais professores que estavam também em formação (Márcio de Jesus, Maria Aparecida de 

Lima, Silma Costa, Welington Brandão, Aparecido de Aguiar, Adriana da Silva, Luís Vieira e 

Cândido de Lima).  

Esse pensamento aguerrido percebido na fala da professora demonstra, em nossa 

compreensão, uma postura crítica e consciente decorrente de uma atitude etnolinguística 

positiva fortalecida porque os professores Tapuia já estavam desvelando de vez a sua situação 

de opressão (FREIRE, 1987; MALDONADO-TORRES, 2008), que desde o final do século XX 

e início do XXI se mostrava muito forte para as novas gerações no Carretão, impossibilitando 

a compreensão e a valorização de suas diferenças e sua história indígena.  

Não é difícil imaginar a força da violência sofrida por toda a comunidade considerando 

o que já expusemos e discutimos no primeiro capítulo desta tese, quando os anciões desde o 

início do século XX, em sua juventude, viveram episódios de perseguição, violência física e 

psicológica, morte e perigo de morte no Carretão em função da questão da terra. O 

silenciamento, uma estratégia fundante dos governos nas políticas indigenistas antes de 1988, 

também foi aliado daqueles que oprimiram os Tapuia no século XX, assim como diversas etnias 

indígenas brasileiras, contando com a sua invisibilização étnica e seu silêncio.  

Nesse contexto, silenciar-se também foi uma estratégia em muitos momentos dos 

próprios Tapuia no Carretão em função do medo pelas violências sofridas desde 1920, bem 

como pela discriminação e exclusão. Um dos professores relata essa situação como um conflito 

que os seus pais e avós viveram no Carretão: 

 

as pessoas tinham... tiveram que arrancar de dentro deles aquela ideia de ser 

índio ((ruídos)) pra poder sobreviver ((ruídos)) se ele naturalizasse aquela ideia 

na cabeça ele não ia ter apoio... não ia ter um trabalho... porque se ele fosse 

trabalhar um dia lá pra alguém pra ganhar o recurso de um dia pra cuidar da 

família... a pessoa...“não aquele cara lá não está com nada não”... 

[...] 
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então o que que as pessoas do entorno ... tinham dinheiro e que estavam se 

apropriando daqui e aproveitando ... achavam ... “não” ... que as pessoas que tem 

isso na cabeça iam trazer ((ruídos)) consequência pra eles ((ruídos)) 

[...] 

Entendeu...“não ... vai trazer consequência pra gente”... “ele tem aquela ideia na 

cabeça de que ‘não sei o que ... língua indígena’ ... isso depois vem polícia, não 

sei o que” ... então ... espanta ele daqui ... então as pessoas eram como se fossem 

discriminadas ... aí tinha uns que tinham a questão da língua indígena ... mas 

ficavam calados [com] aquilo ... é você... né ter aquilo só pra você mesmo ... 

((ruídos)) QUANDO... nós já passamos a ter o poder do grito ... da voz ativa e de 

você poder lutar por seus objetivos ... [mas] ainda tem pessoas que vivem a vida 

confusa ... então a... aí está amadurecendo novamente ... é uma  construção de 

uma nova identidade ... ((ruídos)) então por isso essa discussão ... esses conflitos 

vão surgindo... (Prof. Márcio, p. 9-10). 

 

Esse relato faz referência a duas realidades vividas no Carretão. Um tempo em que o 

Tapuia se via intensamente oprimido e outro tempo em que grita para impedir que isso perdure. 

Como compreende Hinkelammert (1998), o sujeito se faz sujeito enfrentando-se, enfrentando 

seus dilemas, e faz isso confessando sua presença, gritando, tendo uma voz ativa, lutando por 

essa voz, por querer reivindicar sua vida, como tem feito o Tapuia. A fala da professora Eunice 

para o auditório cheio nesse seminário de sábado na UFG é esse grito do Tapuia exposto pelo 

professor Márcio, colocando-se presente no enfrentamento. 

Considerando assim as atitudes dos Tapuia a partir de nossas observações e estudo do 

corpus escrito, entendemos que, para além da formação intercultural que os professores estavam 

recebendo de 2007 a 2009 e que já provocou transformações na comunidade, havia um 

sentimento não compreendido em relação à sua identidade indígena em conflito, e explicamos 

isso melhor a seguir.  

Durante nossos estudos, percebemos que havia na comunidade um sentimento de 

pertencer à história do território, de pertencer ao território, uma anterioridade histórica que 

alicerçava sua identidade nas primeiras gerações Tapuia no final do século XIX, mas tudo isso 

ficou invisibilizado e/ou enfraquecido pelo medo e opressão vividos por todo o século XX; 

especialmente, também porque não houve até 1980 uma política em defesa dos seus direitos, 

os Tapuia estavam sós, contra uma máquina de interesses fundiários, representados por 

fazendeiros, posseiros e políticos regionais que se resguardavam em uma política de 

desenvolvimento federal para o interior do país.  
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Ao discorrer sobre a situação sociolinguística de seu povo, um dos professores nos 

chama atenção para a consciência indígena da comunidade que se manteve com o passar dos 

anos e lutas pela terra, que em nosso entendimento fortifica nossa compreensão: “Somos 

indígenas sem estar falando uma língua estranha, e eles [a comunidade] tiveram isso na 

consciência né, nunca deixaram de ser índio, sempre foram Tapuia.” (Prof. Welington). 

Ao estudarmos as narrativas de Simeão Borges e sua geração sobre a luta pela terra de 

1920 a 1980 em Almeida (2003), identificamos essa anterioridade na fala dos mais velhos, pois 

sabiam de sua origem, tinham em si o sentimento de pertencer às famílias indígenas que 

sobreviveram morando no Carretão, chegando ao século XX unidos pelo sangue e por sua 

história vivida ali.  

São muitas narrativas que representam de que categoria social os mais velhos em 1980 

e 1983, como Simeão, D. Olímpia, José Borges, José Belino, se movimentavam em sua luta 

pela terra desde 1920, momento em que os Tapuia passam a ser vistos pelos 

fazendeiros/posseiros, como os relatos: de Simeão sobre seu avô (José Aguiar/Xavante), sua 

mãe (Maria Raimunda/Xavante-Javaé), sua tia (Maria do Rosário/Kayapó), sobre o tempo de 

tutelagem do governo ao falar das roças que produziam alimentos não só para as famílias 

Tapuia, mas para o governo também, sobre a figura do diretor geral dos índios, do fiscal das 

roças, do capitão de todos os Tapuia; dos mais velhos sobre as idas de Simeão e outros Tapuia 

à Inspetoria dos Índios na cidade de Goiás, reclamando pelas invasões de suas terras e pedindo 

providência; da relação com alguns funcionários do SPI que estiveram em suas terras; das 

reclamações de 1942 e 1979, feitas respectivamente, por Simeão e D. Olímpia, tendo esta índia 

Javaé ido ao órgão responsável pela causa indígena, a Funai (ALMEIDA, 2003). 

Esses Tapuia mais velhos se movimentavam, conta a sua história, de um lugar e de uma 

identidade aos quais sentiam pertencer. Não estavam munidos nesse tempo dos argumentos 

antropológicos, políticos, jurídicos e acadêmicos sobre a formação da comunidade e seus 

direitos, mas tinham claro em suas mentes que eram filhos e netos das índias Maria do Rosário 

e Maria Raimunda38 casadas com negros no Carretão; e, podemos dizer, com atitudes positivas 

em relação ao que eram, pois suas ações no passado revelam um compromisso com sua 

identidade, com um sentimento de serem herdeiros indígenas a ponto de terem confiança e 

coragem de, em décadas ainda não tão esclarecedoras e promissoras sobre os direitos indígenas 

                                                           
38 Simeão Borges era filho da índia Maria Raimunda e D. Olímpia e José Borges eram netos. José Belino era neto 

da índia Maria do Rosário (SILVA, 2001; ALMEIDA, 2003). 
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no Brasil, percorrerem distâncias para defender as terras que foram dadas aos seus antepassados 

pelo governo colonial. Enfim, a história desses Tapuia assinala para uma atitude favorável à 

sua identidade, pois se defende, nas condições em que defenderam, aquilo em que acredita, 

aquilo que presa, aquilo que lhe é caro e entende ser seu.  

Entendemos ser importante falar dessa anterioridade para que se compreenda o que 

pensamos quando dizemos que os Tapuia tinham um sentimento não compreendido em relação 

à sua identidade indígena. E o enfrentamento, representado na fala da professora Eunice e com 

o apoio dos demais professores, parte primeiro desse sentimento de pertencer a essa identidade 

Tapuia defendida por seus avós e bisavós, que começa a ser compreendida pelos professores; 

uma identidade viva, conflituosa, mas viva, latente (CARDOSO DE OLIVEIRA, 2003), como 

podemos inferir dos depoimentos dos professores e dos relatos lidos em Almeida (2003). 

As temáticas de pesquisa dos trabalhos específicos de cada professor, que nesse período 

já vinham sendo pensadas, materializam essa atitude com a qual enfrentam e defendem sua 

identidade, colocando-se no confronto com a certeza do estereótipo indígena lançado sobre eles, 

que fortaleceu o surgimento de dúvidas sobre o que são, dando indícios de uma mudança na 

sua maneira de olhar para sua realidade e sinalizando novas estratégias de defesa de sua 

identidade que eles irão elaborar a partir de suas pesquisas.  

Isso não encerra com o discurso da não indianidade, mas possibilita ao Tapuia outras 

condições de viver com seus conflitos, ressignificando sua identidade por meio de seus 

discursos e suas práticas que reelaboram suas estratégias ao fortalecer sua cultura (dança, 

pintura, adornos), inventar sua língua indígena (o português tapuia), documentar e valorizar 

suas tradições (festas, canções e contação de histórias), produzir, documentar, valorizar e 

reformular conhecimentos sobre sua realidade social, linguística e ambiental (diferenças 

lexicais do português tapuia; usos e funções da escrita no Carretão; a atitudes da comunidade 

em relação ao uso do português; hábitos alimentares; preservação das nascentes).  

O poder simbólico desses novos discursos e das novas práticas sociais e culturais no 

contexto da aldeia/escola local é muito significativo e profundo, porque o professor Tapuia ao 

se colocar como protagonista de sua própria história ao falar de suas demandas primeiro com 

os seus (anciões, adultos, jovens), em função de suas pesquisas na aldeia, aqueles que sentem a 

mesma realidade, assume “uma posição em que procura conhecer” (DUSSEL, 2012, p. 435) 

em comunhão com seus parentes. 
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Com a produção de novos conhecimentos e novas práticas sociais, culturais e 

pedagógicas na escola e na comunidade, a revisão dos discursos que o outro formulou/formula 

sobre os Tapuia, as crenças, os mitos e os sentimentos inferiorizantes em relação à sua 

identidade são problematizados, são questionados em sua dita verdade. Nesse caminho, os 

professores problematizam o habitus (BOURDIEU, [1979] 2013) em que vivem e por meio de 

suas pesquisas e novas práticas fazem um “trabalho de reapropriação” de si enquanto sujeitos 

livres (BOURDIEU, 2004, p. 28), com: 

 

 as práticas de letramento intercultural vivenciadas na Educação Intercultural 

(REZENDE, [s.d.]b); 

 a apresentação dos projetos de pesquisa e depois a defesa dos TCC para a comunidade; 

 a nova postura dos professores que se formaram, agindo com autonomia diante de 

exigências da SEDUCE;  

 aulas diferenciadas e problematizadoras com temas contextuais advindos da realidade 

Tapuia; 

 a entrada dos anciões e  intelectuais na escola nas aulas de alguns professores, com a 

valorização de seus conhecimentos;  

 a produção de materiais didáticos sobre os Tapuia e seu uso na escola;  

 o uso desses materiais entre outros que levam novas vozes para a escola, para a 

comunidade que não a dos órgãos governamentais com os materiais didáticos que 

disponibilizam para as escolas.39;  

 a pintura corporal, as apresentações de dança fortalecidas (especialmente em eventos 

fora da aldeia);  

 a valorização do português tapuia no contexto escolar; 

 a construção de outros lugares de fala e de luta.  

 

Diante do que já expusemos, entendemos então que, ao começarem essas mudanças em 

sua realidade, o desejo de se autodeterminarem aparece fortalecido porque sua identidade estava 

se fortalecendo, sendo valorizada. Nesse caso, quando se trata de se ver e se sentir um Tapuia, 

                                                           
39 É preciso registrar que no Estado de Goiás não há por parte da SEDUCE distribuição de material didático 

específico para as escolas indígenas. 
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chegando a dizer eu sou Tapuia, entendemos que há hoje o fortalecimento de um sentimento 

positivo, um “desejo” em assumir e se orgulhar desse assumir, não que não haja insegurança 

(gerada pelas dúvidas e conflitos), observada em afirmações do tipo “o povo Tapuia já não tem 

tanta vergonha de assumir que [é] povo indígena... que fala uma língua indígena ... o português 

Tapuia” (Profa. Adriana). 

Entretanto, é justamente nesse entrelugar, nesse espaço entre antes ter vergonha de 

assumir e hoje não ter tanta vergonha mais de se assumir que as atitudes etnolinguísticas desse 

povo encontram condições de estar se fortalecendo positivamente, fazendo com que aquele 

tempo de vergonha e baixa autoestima esteja em superação. E é justamente nesse espaço 

intersticial que se constitui de movimento, um movimento presente de transformação ou 

transposição (LOSSO, 2010), que as (suas) identidades fluem e se reformulam atravessadas 

pelas fronteiras das diferenças (BHABHA, 2013).  

Hoje, como vemos nos relatos abaixo, o Tapuia fala de outra realidade da que debatemos 

nos tópicos 1.3 e 1.4, no primeiro capítulo: 

 

então as pessoas hoje com... com o estudo elas começa ah... ah... ver o povo 

Tapuia... começa a entender a conhecer uma outra etnia também né... então falar 

mais se... se tem os... os Karajá ( ) que não... não fala o... o... não tem uma língua 

e eles não... não tem vergonha de assumir então pra quê que eu vou ficar com 

vergonha também né... eu sou Tapuia não é porque eu não falo uma... uma 

Língua Indígena que eu não sou Tapuia... então... hoje... hoje você pode chegar 

em qualquer jovem aí oh... a maioria assim não vou falar 100% porque às vezes 

tem uns...mais você pode chegar no jovem... todo mundo assume tem aquela... 

aquela liberdade  aquela... aquela... aquela... aquela... aquele desejo assim de... 

de... de falar assim pra você... eu... eu sou Tapuia... eu... eu moro na aldeia lá dos 

Tapuia... os que está estudando lá em Goiânia você pode [ir] lá conversar com eles 

e fala... “não... eu sou Tapuia... eu moro lá na aldeia” assim... então todo mundo 

tem...assim... criou essa... esse desejo de assumir... de falar que é Tapuia né... então 

que antigamente eh... se/... ah... eu lembro que você podia... ia na cidade assim aí  

perguntava “você mora aonde?”... “Ah eu moro ali... lá perto do Varjão” que a... 

que é depois que sai aqui dos Tapuia né. (Prof. Luiz). 

 

 

[antes] tinha aquele... aquele... aquele receio de falar que era Tapuia né... não 

falava não... então... eh... não tinha... às vezes se a pessoa fosse criticar... às vezes 

ele não tinha a resposta né. 

[...] 

Hoje... hoje qualquer jovem aí oh se chegar na Rubiataba e falar... não “você é 

Ta/ você é de onde?” Fala “sou dos Tapuia...” e a pessoa começar a discriminar 

ele... falar que ele não tem uma língua eles... eles sabem da a resposta... ele... ele 
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tem argumento pra... pra conversa com aquela pessoa e depois é a pessoa que vai 

ficar com vergonha né. 

[...] 

Então já... já... sabe se defender né... eu acho que a escola... principalmente a 

escola aqui na aldeia onde nós trabalhamos muito... trabalhamos e até hoje ainda 

trabalhamos né... a cultura.  

[...] 

Então os alunos... eles aprenderam a se defender né... aprenderam a argumentar 

a falar o que ser Tapuia né... antigamente você falava Tapuia aí a pessoa lá... lá 

da cidade falava ah “quê que é Tapuia?” aí nem isso às vezes a pessoa não... (Prof. 

Luiz, p. 21). 

 

As pessoas as que... até mesmo convivem... que você chega a uma pessoa que é 

Tapuia que mora lá em Rubiataba... que às vezes nasceu... criou... com pouco 

tempo que mora lá e já fala “não... eu sou Tapuia” e tal ((ruídos)) então... a gente 

renasceu esse orgulho das pessoas e a gente só percebe dessa forma... a pessoa 

não ter uma vergonha de falar que ele... quem ele é... 

[...] 

De primeiro... “não... eu moro no Varjão... moro não sei aonde... moro...” 

arrumava outro nome... ele não morava aqui dentro não... (Prof. Márcio, p. 12) 

 

todo mundo hoje já tem orgulho de falar... chegar em uma cidade  qualquer e 

falarem “ah... você é de onde?” ... não... eu sou lá da... da... da aldeia de índios... 

sou lá dos Tapuias... a gente graças a Deus ... conseguimos colocar na cabeça da 

comunidade o que realmente somos... através da construção do PPP também... 

esse PPP nos deu um ensinamento grandiosíssimo também com relação à questão 

cultural. (Prof. Welington, p. 13). 

 

E, ao procurarmos compreender essa transformação na comunidade, entendemos que 

seu início tem relação com o processo de conscientização da sua história de formação e de 

formação do português tapuia, uma história contada e recontada na comunidade que deixou 

muitos Tapuia mais tranquilos consigo mesmos, sendo continuamente fortalecida nas demais 

ações desenvolvidas na e com a comunidade a partir do projeto extraescolar e do estágio na 

escola e das práticas interculturais de letramento vivenciadas pelos professores, as quais, 

conforme a professora Tânia Rezende, “potencializaram o processo de assumência  da 

identificação linguístico-cultural do Povo Tapuia do Carretão” (REZENDE, [s.d.]a). Como 

argumenta Alecssandro Ratts40, os Tapuia, durante suas pesquisas, “entenderam que tinham 

algo que era único, não autêntico, a história do aldeamento Carretão.”.  

                                                           
40 O professor Alecssandro Ratts expôs oralmente essa argumentação no contexto de avaliação desta tese no 

Seminário de Dissertações e Teses da FL/UFG de 2014. 
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Como argumenta Hall (2000), as identidades surgem da narrativização do eu, 

funcionando como um “ponto de encontro, o ponto de sutura, entre, por um lado, os discursos 

e as práticas que tentam nos ‘interpelar’”, nos convocando a assumir “nossos lugares como os 

sujeitos sociais de discursos particulares e, por outro lado, os processos que produzem 

subjetividades, que nos constroem como sujeitos aos quais se pode ‘falar’.” (p. 111-112).  

Disso compreendemos que o sujeito Tapuia, estando nessa prática social de 

narrativização de sua história, convocado e decidido a assumir posições, também investe nessas 

posições fortalecendo sua identidade, o sentimento de pertencimento à sua identidade indígena 

histórica. Como nos explicou a professora Silma, ao indagarmos como foi viver com os 

questionamentos identitários na Educação Intercultural, o recontar de sua história foi 

fundamental para rebater o discurso da não indianidade: 

 

Eu acho que a partir do momento que... que nós fomos... acho que até nós mesmos 

fo... fomos... deixa eu ver... nós fomos... eh... [nos] autodenominando mesmo. 

[...] 

Eh... reafirmando a nossa identidade nesse sentido... acho que esse recontar a 

nossa história fez assim com que... a... gente... fosse mais... até que a gente mesmo 

entendesse a nossa história melhor pra poder passar pros outros né... (Profa. 

Silma, p. 8). 

 

Como afirma ainda a professora, “a nossa identidade está na nossa história” (Profa. 

Silma), sentindo-se segura com o fenótipo afroindígena e o uso do português tapuia, sentindo-

se a partir das explicações históricas com os pés no chão como compreende um dos professores 

(Prof. Aparecido).  

Com isso, o conflito identitário se amenizou e para muitos parece não mais existir, como 

vemos a partir dos relatos acima. 

A assumência, entendemos, então, é uma postura que nos remete a atitude positiva 

constituída de novas representações, com novos conhecimentos construídos, outras crenças 

forjadas no processo de repensar de sua história e das práticas educacionais, sociais e culturais 

que começaram a ser realizadas e/ou fortalecidas no Carretão, possibilitando outro sentir e outro 

agir. 

O conflito com sua identidade passa então por um reexame porque as pessoas não se 

sentem mais como antes, tão discriminadas e sem compreensão dos elementos da 
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discriminação, já que novos esquemas foram incorporados em sua consciência, como 

argumentamos anteriormente. Sobre essa situação de discriminação, um dos professores explica 

que foi muito forte, mas isso está diferente:  

 

Foi mais forte... hoje... e talvez até continue a mesma coisa só que eu não me sinto 

mais assim... é... o que eu sentia antes eu não sinto hoje... hoje o que fala a respeito 

da gente eu levo como esportiva eu não... até... várias pessoas mudaram eu não me 

sinto mais baixo que ninguém... e naquela época é... acho que todas as pessoas 

sentiam mais... que ser diferente é uma coisa agora ser humilhado talvez é... pior 

né... hoje eu num... eu posso ser diferente mais... sou... pra mim é tudo normal não 

vejo mais com aqueles olhos de antigamente e acho que até as próprias 

comunidades mudou eles veem a gente com outros olhos também. (Prof. 

Aparecido). 

 

O sentimento do professor demonstra a transição vivida por ele nesses últimos anos ao 

dizer que “o que eu sentia antes eu não sinto hoje”, em que há uma autoestima potencializada 

de maneira que cogita uma humilhação vivida, mas evidencia uma disposição diferente de antes 

ao não ver mais sua diferença como antes e nem sentir-se como no passado. Esse professor 

reconhece sua diferença e a vê como algo normal, dando indícios de uma atitude positiva em 

relação ao que é, em relação às suas diferenças étnica e linguística. 

No corpus, a mudança na maneira de ver, de olhar sua realidade está sempre relacionada 

a duas questões específicas: a autodeterminação, que era muito difícil para o Tapuia; e a 

aceitação (não só por parte dos de fora, mas deles especialmente) com a diminuição do 

preconceito e da discriminação.  

Primeiro, à medida que foram conhecendo sua história e a compreendendo, que foram 

eles mesmos narrando sua história entre eles e de dentro para fora, no curso da Educação 

Intercultural e nos encontros com indígenas e não-indígenas fora da aldeia, que foram se 

reconhecendo como indígenas na sua diferença por meio de seu discurso, das práticas sociais e 

culturais na escola, na comunidade, conseguiram se autodeterminar, se autoafirmar Tapuia, uns 

mais outros menos, assumindo-se como um povo diferente, descendente de índios e negros, 

reconhecendo a descendência africana como constitutiva da sua identidade, como uma 

diferença valorativa e que está presente nos hábitos culturais (BRANDÃO TAPUIO, 2011) e 

alimentares (COSTA, 2011) e também na língua (contribuições lexicais) (RODRIGUES, 2011; 

SILVA, 2011).  
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E com o tempo puderam explicar sua história porque a compreendiam a fim de que o 

outro conhecesse sua origem étnica, ao invés de ficar contando histórias que não se 

contextualizavam no seu mundo para eles, como se precisassem justificar sua identidade 

indígena, ou seja, provar o que é, como ocorria na UFG durante o período da Matriz Básica 

diante dos questionamentos de seus parentes (Profa. Silma). Como nos disse a professora Tânia 

Rezende em exposição oral, apesar de seu mito de origem ter sido estudado e publicado por 

Marlene Moura em 2006 e 2008, depois de uma pesquisa etnográfica na aldeia de 1987 a 1998 

(MOURA, 2008), o Tapuia só se apropriou mesmo desse mito a partir das pesquisas 

desenvolvidas na formação dos professores, os quais juntos com a comunidade voltaram-se 

para sua história conhecendo e/ou reconhecendo sua origem mitológica no século XIX.  

Como vimos no capítulo 4 (item 4.2), os resultados da política de invisibilização, de 

apagamento das culturas e saberes indígenas foram tão profundos que as gerações mais novas 

dos Tapuia no final do século XX viviam um estado de desconhecimento da própria história do 

território e de seus antepassados, dos troncos indígenas (Xavante e Kayapó). Apesar de 

vivenciarem um momento de retorno e invenção de práticas culturais perdidas, não 

compreendiam de fato os elementos históricos que forjaram o surgimento do Tapuia no século 

XIX, muito menos o contexto político de exploração em que viveram seus pais e avós por todo 

esse século. Na aldeia, ainda hoje, apesar do trabalho que vem sendo desenvolvido na escola 

desde a formação dos professores, presenciamos jovens que desconhecem aspectos importantes 

da história do Tapuia, mesmo depois dos impactos discutidos no capítulo anterior e ainda 

vivendo em um contexto real de conflitos entre seu povo e fazendeiros do entorno.  

Segundo, os Tapuia sentem também que há uma maior aceitação por parte do outro por 

terem conseguido se autodeterminar Tapuia, com uma diminuição do preconceito e da 

discriminação, seja porque muitos Tapuia não se veem mais com os mesmos olhos, como disse 

o professor anteriormente, seja porque ao se autodeterminarem com confiança já colocam uma 

barreira para o outro que discrimina e age com preconceito.  

Em qualquer uma das situações acima entendemos que o Tapuia vive uma 

transformação em busca de ser ele mesmo com liberdade de ser, se descolonizando de um 

padrão de consciência que o fazia se sentir humilhado como disse o professor Aparecido; não 

porque não há padrões, imposições, uma ordenação, suas incertezas, mas porque muitos 

aprenderam e outros estão aprendendo a se desvencilhar de ideias, mitos, crenças e sentimentos 

que os aprisionam a uma situação de conflito que os diminui, inferioriza, passando a valorizar 



179 

 

suas diferenças históricas, havendo o que Bhabha (2013) chama de “a percepção renovada das 

diferenças”, ao vê-las não mais como aquilo que o desqualifica, que o exclui.  

Se antes havia forte na comunidade uma cumplicidade com esse discurso, com esse 

poder simbólico (BOURDIEU, [1979] 2013, p. 52), hoje os Tapuia têm se reconhecido e se 

fazem reconhecer por meio de sua prática social, discursiva e cultural. De maneira que, na 

compreensão dos professores, seu povo em geral hoje passa então a defender o que é, o que 

tem, defendendo sua identidade própria e única: 

 

a gente teve Xavante que viveram aqui na aldeia mesmo... Xerente trabalhou aqui 

foram muitos anos... então eles falavam algumas palavras em Xerente... Xavante... 

que a gente ficava achando interessante... pô... mas nós somos descendentes... nós 

temos que aprender esse trem.. 

[...] 

Agora... é impossível... não digo impossível... você tem como aprender sim... mas 

só porque é impossível você ensinar uma comunidade de mais de duzentos índios... 

falante de uma outra língua totalmente diferente... aprender uma língua xavante... 

que é uma realidade do povo indígena Xavante né.. do Mato Grosso...cara... aí... 

mas a gente pensando “se eu aprender eu ensino os outros”... eu pensava assim... 

[...] 

Ah... “se eu aprender xavante eu ensino os parentes... pelo menos meus filhos eu 

[vou] ensinar pra... nós temos que ter alguma coisa que diferencie”... mas a gente 

não percebia que nós... o ser Tapuia mesmo já era o diferencial [...] quer dizer... 

o índio Tapuia já era diferente... (Prof. Welington). 

[...] 

Quer dizer... o índio Tapuia já era diferente... então... mas assim... até com o 

enfraquecimento da identidade mesmo na época né... eu não sabia defender essa 

identidade Tapuia... (Prof. Welington, p. 11). 

 

quando alguém mais velho dá uma informação... por exemplo... quando alguém 

mais velho estava conversando... eu vou pensar  sobre aquilo e aí depois e eu vou 

buscar outra informação e agora... depois com a construção do PPP foi que a gente 

estudou mais a fundo né... porque disso... os outros tem isso a gente tem outras 

coisas diferentes e aí foi que a gente foi ver que... assim a gente não tem que ter 

igual o dos outros... a gente tem que valorizar o que é nosso... porque por exemplo 

se os outros tem [...] alguma coisa... a gente pode não ter aquilo... agora assim a 

gente não tem que ter igual o dos outros... a gente tem que valorizar o que é nosso... 

porque... por exemplo... se o outros tem alguma coisa... a gente pode não ter 

aquele... mas a gente tem outro... (Profa. Eunice, p. 20). 

 

[...] porque antes igual eu falei ((ruídos)) os caciques... as pessoas que saíam fora... 

ficavam... tentando trazer as coisas do outro pra dentro da nossa comunidade não 

é? 

[...] 
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A gente tem que aceitar que é diferente e pronto! (Profa. Eunice, p. 22). 

 

[sobre o  novo PPP] a gente está analisando a forma de ensino... está 

valorizando... as diferenças que têm [no] Carretão... as diferenças dos troncos 

não é? É... valorizando as diferenças de fala do Carretão... as diferenças de 

costume... (Profa. Eunice, p. 24). 

 

Disso entendemos poder dizer que, apesar das contradições em que vivem, os Tapuia 

estão em um momento em que suas diferenças estão deixando de ser vistas como negativas 

porque os excluem para serem vistas como algo que pode ser celebrado porque enriquece sua 

identidade (WOODWARD, 2005), sendo a partir delas que muitos se sentem confiantes para 

se autodeterminar. 

O constante refletir e agir sobre sua realidade, momentos em que o Tapuia faz uma 

“reflexão sobre si e sobre o seu estar no mundo”, tem possibilitado a ele “transpor os limites 

que lhes são impostos pelo mundo” (FREIRE, 2014, p. 19), porque antes tem permitido a ele 

questionar esses limites construídos, desnaturalizando o “sentido d[e alguns] limites” 

(BOURDIEU, [1979] 2013, p. 438) que fizeram muitos Tapuia pensarem que deveriam 

viver/ser assim mesmo, ou seja, manter-se na passividade, aceitando/introjetando a imposição 

dos de fora no âmbito de sua identidade etnolinguística.  

Hoje, a partir das ações desenvolvidas na aldeia/escola, estão mudando cada vez mais 

sua consciência, suas crenças e seus sentimentos em relação à sua identidade única, vendo-

a/aceitando-a como aquilo que fortalece o seu povo ser identificado como grupo indígena do 

Carretão, por entender ainda que, devido às condições de subjugação no aldeamento e as 

práticas de colonização, não teriam outra possibilidade de ser e existir.  

Nesse contexto, a questão sociolinguística também é um dos componentes dos discursos 

formulados pelos Tapuia, como pelos de fora da comunidade, considerando a afirmação de sua 

identidade indígena. Nesse aspecto, os resultados dos trabalhos desenvolvidos especialmente 

pelas professoras Eunice Rodrigues (2011) e Adriana Silva (2012) foram fundamentais nessa 

discussão.  

A argumentação tecida pela professora Eunice Rodrigues de que a língua materna de 

sua comunidade sempre foi o português, uma língua que, no contexto de multilinguismo de 

Pedro III, recebeu contribuições das diversas línguas formadoras (xavante, karajá, xerente, 
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caiapó, tupi, quimbundo, português (SILVA, 2012)), as quais levam a professora-pesquisadora 

a categorizá-lo de um português diferenciado, o português tapuia, promove o conhecimento 

sobre a história sociolinguística de seu povo. No seu projeto extraescolar, Eunice Rodrigues 

argumenta que  

 

As reminiscências do passado conferem ao português, ainda hoje falado pelos Tapuia, 

um colorido e uma melodia especiais, tornando-o um português matizado pelas 

línguas indígenas, mesmo que elas sejam apenas línguas reminiscentes (cf. DUNK-

CINTRA, 2005; 2008) ou línguas de longínquas e quase silenciadas lembranças (cf. 

SANTANA, 2012). Tudo isso faz desse português um Português Tapuia, portanto, 

uma língua indígena, a língua dos indígenas Tapuia. (RODRIGUES, 2014, p. 14). 

 

Nesse contexto de afirmação étnica, já com uma atitude positiva fortalecida em relação 

ao ser Tapuia e a sua língua materna, o português tapuia, a professora assume ainda uma postura 

política ao dizer que este é a sua língua indígena, já que é a língua do seu povo. 

A clareza de seus argumentos relacionando essa realidade à política linguística do 

monolinguismo é muito importante porque politiza essa identidade ao deixar claro que o 

português como língua materna da comunidade faz parte de um projeto histórico de colonização 

linguística do qual seus antepassados não puderam escapar.  

Pensando no português diferenciado denominado de português tapuia (RODRIGUES, 

2011), a pesquisa da professora Adriana Silva Constituição Lexical do Português Tapuia (2012) 

reforça a defesa de Eunice Rodrigues de que a maioria dos itens “considerados tapuísmos” são 

de uso das famílias xavante na comunidade (REZENDE; RODRIGUES, [s.d.]), respaldando a 

origem léxico-cultural de base xavante na língua usada ali.  

Considerando que o léxico é o lugar da língua em que se podem visualizar a cultura e a 

relação que um povo mantém com o seu mundo, esse resultado encontrado representa na 

sincronia da língua falada por esse povo elementos da cultura indígena que prevalecem e que 

resistiram ao silenciamento imposto (ORLANDI, 1997) pela política linguística do governo 

colonial. Essas palavras demonstram a interculturalidade linguística em função do encontro de 

diferentes cosmovisões no Carretão, de maneira que o português tapuia traz em si as diferentes 

culturas linguísticas que estão na base da formação etnocultural do povo Tapuia, em especial, 

a cultura da etnia Xavante – principal e maior grupo indígena levado para Pedro III. 
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As pesquisas desenvolvidas por essas professoras representam um divisor na história de 

preconceito sentido por eles. Não porque seus estudos fizeram desaparecer as cobranças feitas 

aos Tapuia e as suas contradições, mas porque a partir delas se esclarece, se conscientiza e se 

politiza a história étnica e linguística de sua comunidade.  

A professora Eunice Rodrigues no texto Uma análise da vida social no contexto escolar 

do povo Tapuia (2016) retoma esse processo de conscientização dentro do qual eles 

encontraram as respostas para a inquietações de seu povo, em uma postura marcadamente de 

defesa de sua identidade diferenciada: 

 

... a Universidade Federal de Goiás, por meio do Núcleo Takinahakỹ, ajudou a 

comunidade a repensar seus problemas com os trabalhos de conclusão de curso já 

citados, elaborados pelos acadêmicos Tapuia em conjunto com as lideranças e toda 

a comunidade durante a formação acadêmica de seus professores na licenciatura 

em Educação Intercultural. Esses trabalhos serviram para exteriorizar os dilemas, 

as interrogações e assim procurar respostas. Assim, descobrimos o nosso tesouro: 

descobrimos que nós somos um povo, uma etnia, e não precisamos fazer parte de 

outro povo para termos nossos direitos e nosso território garantido, não 

precisamos aprender outra língua indígena para sermos indígenas, já temos a 

nossa, com particularidades de todos os povos formadores do nosso povo, somos 

o Povo Tapuia e a nossa língua é o Português Tapuia (RODRIGUES, 2011). 

Todas as respostas para nossas inquietações foram encontradas dentro da nossa 

história e dentro de nós mesmos, sem precisar mendigar nada para outrem. (2016, 

p. 96). 

 

Nas entrevistas, dois professores também fazem referência a esse processo, vivenciado 

na UFG e na comunidade por meio da escola, em aulas e reuniões com seu povo, em um projeto 

coletivo de melhoria de vida: 

 

[A comunidade] adquiriu mais conhecimento e... também através desse 

conhecimento as pessoas sente mais seguro na sua própria identificação né... 

[...] 

Tá mais claro agora é... talvez as pessoas por não falar uma segunda língua e... se 

sentia inseguro em relação a ser índio e... aí a gente foi conversando através de 

reuniões... isso até reforçou muito a partir do curso da universidade né! É... então 

a gente foi conseguindo estar manipulando e mostrando para pessoas que não 

é... para afirmar que eu seja mesmo indígena não necessariamente que eu tenha 

uma segunda língua que seja bilíngue né! (Prof. Aparecido, p. 4-5) 

 

Só com o nível médio... [...] a gente não conseguiu... tipo... defender nossa 

identidade... “gente... eu sou tapuia por causa disso e disso” ... mas parece que 
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não fechava ... a partir do momento que teve... a formação superior... a licenciatura 

em si... EU particularmente aprendi a valorizar minha identidade e defender ela... 

então tem todo um contexto histórico agora que eu sei defender... 

[...]  

Então é... hoje...a gente mesmo já consegue colocar na... dar um outro leque de 

visão pra comunidade né... do que é realmente o contexto linguístico... qual que... 

se...é até porque também tinha muita dúvida com rela/ com relação até a quais 

troncos a gente era pertencente né... a gente de certa forma conseguiu esclarecer 

isso... e provamos realmente para eles que somos indígenas sem estar falando um 

dialeto que eu diria né... uma língua estranha... sei lá... porque a gente tem que ter 

orgulho do que a gente fala... e eles também tem isso na consciência né... porque... 

nunca deixou de ser índio... sempre foi Tapuia... agora será por causa de não falar 

igual Xavante não era índio... não... eles são índios da mesma forma... o mesmo 

direito que o Xavante tem... o Tapuia também tem... o mesmo direito que o Karajá 

tem... isso é sucessivamente... então hoje eles já compreendem isso né... hoje todo 

mundo já se sente orgulhoso em estar falando o português mesmo... o nosso 

português tapuia... que nós denominamos como português Tapuia... (Prof. 

Welington, p. 3; 13). 

 

Sendo assim, em relação à situação sociolinguística, interpretamos que há um 

sentimento que foi positivado e uma possibilidade de reação (de assumir o português tapuia 

como sua língua materna) que vem se modificando a partir de novos conhecimentos e crenças 

que passaram a ser forjados entre os Tapuia. Isto é, por entenderem que não precisam aprender 

uma língua estranha para se confirmarem indígenas, por terem a confirmação de que sua língua 

originária é o português e de que nunca falaram outra língua, portanto nunca perderam nada 

(RODRIGUES, 2011). O desejo e a própria pressão entre os Tapuia para aprenderem outra 

língua promoviam um sentimento de desânimo, especialmente, porque parecia uma necessidade 

primeira de todos eles, mas de realização muito distante.  

Nesse sentido, ao discutir diferentes conhecimentos e realidades indígenas no curso, vão 

percebendo que a sua situação sociolinguística era mais que comum, com outras etnias também 

falando somente o português e assumindo o seu jeito de falar. Passam a se ver como um povo 

indígena específico por conta de sua história e suas diferenças, mas também com uma história 

semelhante à de outros povos que têm a LP como língua materna (a exemplo, Tremembé – CE, 

Atikun – PE, Potiguara – PB, Xakribá – MG, Kaimbé – BA, Kariri-Xocó – AL), vivendo os 

conflitos provocados por uma colonização linguística que persiste. Se antes, então, a situação 

sociolinguística por conta do desejo de aprenderem outra língua era uma “polêmica” (Profa. 

Silma), hoje isso está “mais tranquilo”, o “povo está mais entendido” (Profa. Adriana). 
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No entendimento de alguns professores, seu povo agora pode discutir sobre a formação 

da comunidade e esclarecer o porquê falam português e que língua é essa: “... hoje ... a gente 

sabe defender qual língua é essa também [português tapuia], porque a gente tem esse português 

diferente.” (Prof. Welington), sendo, por isso, que a maioria não fala mais em aprender uma 

língua indígena, sendo “muito difícil você ver uma pessoa falar que quer aprender [uma língua 

indígena].” (Prof. Luiz, p. 17).   

Nesse contexto, o conflito linguístico aprender ou não uma língua indígena para se 

autoafirmar ganha outros elementos, configurando-se agora em outros termos já que havia 

muitas dúvidas se algum Tapuia antigo havia chegado a falar uma língua Macro-Jê, e sabendo 

que seu povo nunca falou outra língua senão o português (RODRIGUES, 2011), o aprendizado 

de uma “língua estranha” (Prof. Welington) deixa de ser uma necessidade para os Tapuia.  

Nas entrevistas feitas em 2014, os professores e o cacique concordam que o desejo e/ou 

anseio de aprender uma língua de seus antepassados já é passado para a comunidade em geral, 

e eles próprios não se sentem mais compelidos a aprender uma língua indígena porque hoje 

entendem que a LP é e sempre foi a sua língua materna.  

Com isso, tal conflito não se encerra, mas fica bastante amenizado, pois vemos que, ao 

dizerem que hoje essa questão está mais tranquila, não é mais polêmica, apontam para uma 

transformação na maneira de ver e sentir a situação sociolinguística vivida por eles, podendo 

reagir de outro modo diante das cobranças, mas também deixam entrever que isso ainda é um 

conflito para alguns.  

Olhando então para esse conflito que se relaciona com diferentes atitudes (positivas e 

negativas), vemos que ainda há aqueles que cogitam vez ou outra o aprendizado de uma língua 

indígena, mas entendemos que outras representações reconfiguram o conflito, porque há 

também os que dizem que não existe um português tapuia e os que defendem esse português, 

e, entre estes, havendo os que falam que os Tapuia têm um “palavreado diferente”, como nos 

relatou o professor Luiz (p. 15).  

Nesse contexto, há por meio da escola um movimento de valorização do jeito de falar 

do Tapuia, por ser a língua que ele aprendeu, a língua que tem, a sua língua mãe (LIMA, 2012), 

fazendo-nos perceber uma afetividade por esse falar junto com um alívio de não ter, mesmo 

que em tese, de aprender outra língua para continuar sendo o que sempre foi, Tapuia. Nesse 

contexto, assumir o português tapuia como um português diferenciado, não exatamente como 
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uma língua indígena, é algo hoje presente nos discursos, nas posturas de assumência e defesa 

desse  português, havendo uma atitude positiva, favorável por parte da comunidade, e os 

resultados de pesquisa das professoras Eunice Rodrigues (2011) e Adriana Silva (2012) são 

decisivos para isso, especialmente, por terem identificado diversas contribuições etnoculturais 

dos léxicos das línguas indígenas formadoras do português tapuia, fortalecendo a compreensão 

de sua identidade etnolinguística e sua valorização.  

Assim a valorização do português tapuia ocorre evidentemente também pelo viés da 

diferença, agora celebrada por muitos na aldeia, por conta das palavras catalogadas em 

pesquisa, que representam a memória da diversidade linguístico-cultural do Carretão 

(RODRIGUES, 2014), as quais algumas são: choconó41 (espécie de bolsa de carregar criança, 

redonda, feita de palha de buriti), cloá (fruta), depro (café, para algumas pessoas mais velhas), 

fua (nome dado ao veado), hinré (usado quando uma pessoa quer chamar a atenção (danar, 

ralhar) de uma mulher que está com as pernas abertas. Dizer hinré é o mesmo que dizer “fecha 

suas pernas”), juça (monte de espinho), moca (forma pela qual os Tapuia nomeiam o café), 

mugango (muro), xicran (pequeno cesto para carregar crianças; coco; esteirinhas) (SILVA, 

2012); garapiá (planta de fumar), larai (bêbado), mexer no sheshen (fazer sexo), mucunã 

(comida cozida misturada), pereu (lugar sujo, ruim de andar), pixirén (angu temperado com sal, 

alho e gordura), tapiokanga (tipo de terra) (RODRIGUES, 2014, p. 14), entre outras; bambé 

(muito), divera (quando sentimos ou temos um mal pressentimento), derbando (curtindo com 

outra pessoa, pregando uma peça, fazendo graça) (SILVA VIEIRA, FRAGA, MARTINS, 

CHAVES DE MORAIS, VIEIRA BRANDÃO & BRANDÃO, 2016). 

O valor simbólico desse resultado para a comunidade é profundamente importante, 

porque é a materialização no seu falar – o português tapuia – da história linguística de seu povo, 

fortalecendo uma identificação com o seu passado, sendo “a expressão do sentimento de 

pertencimento ao ser indígena e ao ser Tapuia no Carretão” (REZENDE & RODRIGUES, 

[s.d.], p. 20).  

Nesse sentido, observamos que há uma afetividade em relação ao jeito de falar do 

Tapuia e um conhecimento formado de sua diferença etnolinguística, em uma mistura, nos 

                                                           
41 Dois discentes Tapuia da turma de 2014 escreveram com a grafia chokónon em um material didático 

(FRAGA & MARTINS, 2014) produzido por eles nesse mesmo ano. Depois, em 2015, em atividade 

para o PIBID Diversidade/UFG da área Ciências da Cultura, os cinco alunos Tapuia entregaram um texto em 

que usaram a grafia xoconã (SILVA VIEIRA, FRAGA, MARTINS, CHAVES DE MORAIS, VIEIRA 

BRANDÃO, BRANDÃO, 2016). 



186 

 

parece, inconsciente, entre o que é diferente lexicalmente porque é um traço etnocultural das 

línguas formadoras e o que é diferente porque se trata de uma norma de uso da comunidade, 

diferente da norma que vem para ser ensinada na escola, o português padrão.  

A valorização do português tapuia tem se fortalecido ainda por conta de uma crença 

importante que se formulou entre os professores e seus alunos de que o seu uso facilita a 

compreensão dos conteúdos na escola, aproxima os alunos daquilo que lhe é ensinado, sendo 

direito de todos aprenderem usando a sua língua materna.  

 

Eu acredito que a escola tem um papel importante... trabalhar essa questão com 

comunidade... pois... ainda estamos licenciando esse processo... e a comunidade 

ainda está um pouco confusa ... o que é certo e o que é errado. Mas esse ensino 

português Tapuia é um direito da comunidade previsto na constituição do Brasil... 

desde 1988... e garantido [...] nas diretrizes curriculares nacionais para a 

Educação Escolar Indígena... que os povos têm suas crenças e cultura ... isso seja 

ensinado nas escolas... o que torna uma educação diferenciada. E o papel da escola 

é mostrar essas leis que garantem que o professor ensina no português Tapuia, 

onde alunos já expressam que entendem melhor o conteúdo, os pais às vezes não 

aceitam por preconceito e muitas das vezes não entendem o que é melhor para seus 

filhos. (VIEIRA-TAPUIA, 2012, p. 12). 

 

A escola, nesse sentido, tem tido um papel importante pela autonomia em valorizar os 

usos linguísticos de seus alunos em sua prática pedagógica, como também de outros Tapuia 

com a valorização das narrativas tradicionais (COSTA, 2011) levadas para o contexto da escola 

nas aulas e em oficinas de contação de história durante o estágio do curso de Educação 

Intercultural, assumindo uma política linguística de valorização da língua sentida e falada por 

seu povo. 

Evidentemente que essa valorização da diferença não se dá sem questionamentos e 

confrontos, pois, se, de um lado, há aqueles que valorizam o português tapuia como uma língua 

diferenciada, a língua com a qual eles se identificam, demonstrando uma atitude positiva em 

relação a ele, por outro, há os que veem o português tapuia em relação de oposição com o 

português padrão, sendo o primeiro visto como feio e errado, enquanto este como mais bonito 

e correto, como relata um dos professores:  

 

Muitas das vezes o português Tapuia é mal visto por alguns Tapuia que dizem 

que é feio e sem conhecimento, enquanto o português padrão é bonito e bem visto. 
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Essas afirmações são ouvidas principalmente de alunos que estudam fora da aldeia 

e também pelos pais desses alunos... (VIEIRA-TAPUIA, 2012, p. 12). 

 

Hoje eu sei, com os estudos na Licenciatura Intercultural Indígena e com diálogo 

com a comunidade que a atitude dos Tapuias com relação ao Português Tapuia, 

manifestada na ideia de que o Português Tapuia é feio, pode ser quebrada, por 

meio do ensino, pois podemos ensinar os alunos do jeito que eles acharem mais 

fácil de aprender. 

Hoje os alunos reclamam quando um professor ensina no português brasileiro, 

o aprendizado não é completo, mas quando é ensinado no português Tapuia o 

aprendizado é completo. 

Por outro lado, há também contradições, os pais dos alunos criticam o professor, 

falando que este não está ensinando direito, pois têm uma concepção que o 

professor que ensina bem é aquele que fala o português bem falado, ou seja, o 

que fala o português padrão. Alguns alunos também têm essa concepção. 

(VIEIRA-TAPUIA, 2012, p. 12). 

 

Essas atitudes, que são sociolinguísticas por revelarem avaliações feitas diretamente à 

língua usada por eles, têm uma relação direta com o valor que o português padrão tem como 

uma língua legítima, como importante capital cultural (BOURDIEU, [1979] 2013) percebido 

pelos que se opõem, por exemplo, ao uso do português tapuia nas aulas. Por outro lado, esse 

mesmo professor em entrevista também argumenta que os alunos da escola se sentem mais à 

vontade quando os professores dão “aula do jeito que a gente conversa no nosso dia-a-dia”, 

chegando alguns a dizerem que, quando ele usa o português padrão em sala, está “falando 

exibido” (Prof. Luiz, p. 14). 

De todo modo, vemos um movimento descolonizador na escola por parte dos 

professores, especialmente, por defenderem a interculturalidade linguística em sala de aula, 

posicionando-se de maneira mais humana e democrática ao pensar nas relações intersubjetivas 

que se estabelecem em sala e, ainda mais, considerando que os alunos e os professores e demais 

funcionários da escola se relacionam ali como pessoas que se conhecem na intimidade, com a 

afetividade daqueles que fazem parte da mesma família (para que possamos entender que 

afetividade é essa), no caso do povo Tapuia.  

Esse professor na entrevista retoma a discussão do seu TCC e ressalta que a importância 

de os alunos Tapuia adquirirem uma escrita padrão do português em função das exigências 

sociais, apesar de compreender que o aprendizado da escrita padrão continuamente “mata” a 

fala original da criança – o português tapuia. 
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Outra discussão importante realizada durante as pesquisas do projeto extraescolar 

refere-se às Práticas escritas interculturais na comunidade Tapuia do Carretão-GO de autoria 

também do professor Luiz Antônio Vieira (VIEIRA-TAPUIA, 2012). Os resultados desse 

trabalho contribuem diretamente para a autoestima desse povo que se via com vergonha de sua 

fala e com vergonha de sua escrita, como também para fortalecer a cultura do Tapuia por ser 

documentada e assim preserva-se para o futuro.  

Ao pensarem nos usos e funções da escrita realizados por eles, verificaram que esta está 

presente de diferentes formas dentro da aldeia (recados, cartas, bilhetes, convites, documentos), 

não só na escola. E isso possibilitou aos professores a compreensão mais apurada de que a 

língua é um fato social e de que o português tapuia tem um papel importante nas comunicações 

não só orais. Em suas palavras, o povo Tapuia 

 

tinha muito medo de escrever  e de ver sua fala sendo registrada na escrita, porque  

era o registro dos  erros da fala [...]. Agora, eles escrevem, narram a história, os mitos, 

sem medo de errar. A escola, com essa nova proposta, contribuiu para essa mudança. 

Antes de o povo usar muito a escrita, os Tapuias viviam no anonimato; agora, com a 

escrita, eles têm mais visibilidade; tendo coragem para escrever e para deixar escrever 

sua fala, os Tapuias se sentem mais valorizados, mais importantes e, assim, eles têm 

mais força e segurança para defender seus direitos. (2012, p. 32). 

 

Enfim, observamos um fortalecimento positivo das atitudes etnolinguísticas dos Tapuia, 

mas isso não significa a inexistência de insegurança étnica e linguística, fazendo parte de 

atitudes negativas da comunidade.  

A insegurança étnica e a insegurança linguística ainda se fazem forte para alguns Tapuia. 

Entretanto, considerando que uma atitude é “uma relação com certeza e incerteza, crença ou 

descrença” (MOSCOVICI, 2013, p. 319), não devemos esperar que ocorra numa dicotomia, 

com atitudes positivas de um lado e atitudes negativas de outro. Gómez Molina (1998), em 

pesquisa sobre atitude linguística na comunidade de Valência na Espanha, refere-se não 

somente a atitudes negativas e positivas geradas pela conjunção dos componentes da atitude, 

mas também à inseguridade atitudinal “que potencializa o conflito lingüístico interno dos 

falantes na eleição da língua.” (1998, p. 31).  

Em relação a essa insegurança de alguns, abstraindo, entendemos poder dizer que muitas 

atitudes em si se configuram pela insegurança justamente porque não se definir em um polo ou 

no outro é também uma situação típica de nossa complexidade social e subjetiva. Não que uma 



189 

 

atitude mais fixa não leve a conflitos, mas porque nem sempre nossos conhecimentos, ideias, 

crenças, sentimentos, afetividades, reações que constituem nossas atitudes são coerentes com 

nossos comportamentos e/ou coerentes entre si. A inconstância, a contradição é algo que não 

nos deixa em tranquilidade, resolvidos, portanto, geram incertezas, geram inseguranças que nos 

constituem.  

Sendo os sujeitos fragmentados, contraditórios, mal resolvidas com seus dilemas 

(HALL, 2011), a transição é palavra de ordem em sua incompletude permanente. E os Tapuia, 

como sujeitos com uma identidade deteriorada, rejeitada, exemplificam bem esse sujeito pós-

moderno, vivendo um dilema constante entre o que é e o que não é, entre o que lhe é negado e 

o que lhe é imposto. No entanto, hoje, entendemos, com condições de viver melhor, não porque 

seus conflitos, inseguranças e contradições acabaram ou vão acabar, mas porque sua autoestima 

está sendo potencializada a cada discurso, porque eles têm realizado uma prática social e 

assumido posições em favor de sua identidade etnolinguística única, sendo cada vez mais 

comum um Tapuia se sentir com confiança e segurança de dizer eu sou Tapuia, lá do Carretão, 

e minha língua é o português tapuia, sinalizando para uma atitude etnolinguística positiva.  

 

5.1.2 Atitude do sujeito vivente Tapuia como decolonial 

 

Considerando o que já expusemos, discutimos essa atitude etnolinguística dos Tapuia 

sob a perspectiva da atitude decolonial nos termos de Maldonado-Torres no texto La 

descolonización y el giro des-colonial (2008), como atitude contra-hegemônica ao sistema de 

avaliação social que se instituiu e tem se perpetuado há séculos desde os primeiros anos de 

colonização. Conforme o autor, a atitude decolonial nasce quando o sujeito por sentir um horror 

à morte colonial, isto é, à colonialidade, dá um grito de espanto que “se traduce en uma postura 

crítica ante el mundo de lá  muerte colonial y en una búsqueda por la afirmación de la vida de 

aquellos que son más afectados por tal  mundo.” (p. 66-67), em busca por vias de superação 

dessa situação. 

A morte colonial é a morte do sujeito histórico em sua condição de existir enquanto um 

ser, humano, mas que vem lutando e resistindo à sua descartabilidade, ao seu aniquilamento 

(HINKELAMMERT, 1998). Diante dessa clareza de sua situação, ele se aflige e procura meios 

de evitar essa morte, de “determinar sus propias possibilidades, así como definir su próprio 
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proyeto de ex-sistencia.”, como argumenta Maldonado-Torres (2007) a partir de Heidegger 

(1999). 

Em nossos estudos e observação, compreendemos que, estando o sujeito Tapuia 

fundamentalmente envolvido em um estado afetivo com a situação de opressão (o que não 

poderia ser diferente), este sentia (e muitos ainda se sentem inferiorizados), com baixa 

autoestima, vivendo uma autodesvalia característica dos oprimidos, pois introjetou nele o 

modo como o opressor o vê, como argumenta Freire (1987) com base em Frantz Fanon. 

Seguindo esse raciocínio, compreendemos que o Tapuia, ao se denominar rubiatabense em 

alguns contextos, viveu um conflito como assim viveram os negros retratados em Pele negra e 

máscaras brancas (FANON, [1952] 2008), que usavam máscaras brancas apesar de sua pele 

negra, ou seja, almejavam ser o Outro – o branco colonizador.  

E, ao confrontar as suas contradições, ele inicia uma transição, entendemos, de atitude 

(com seus elementos como conhecimentos, crenças, afetividades, possíveis reações) que 

coloniza em sua autodesvalia para outra em busca da descolonização, pois esses elementos são 

objetivados, revisados e reformulados, sendo esta atitude parte do que os decolonialistas 

denominam de giro-decolonial. 

Com o objetivo de nos fazer compreender essa atitude decolonial diante da situação de 

colonização, Maldonado-Torres discute os elementos que compõem o giro-decolonial:  

 

se refiere más bien, en primer lugar, a la percepción de que las formas de poder 

modernas han producido y ocultado la creación de tecnologías de la muerte que 

afectan de forma diferencial a distintas comunidades  y  sujetos.  Este también se 

refiere al reconocimiento de que las formas de poder coloniales son múltiples, y 

que tanto los conocimientos como la experiencia vivida de los sujetos que más 

han estado marcados por el proyecto de muerte y deshumanización modernos 

son altamente relevantes para entender las formas modernas de poder y para 

proveer alternativas a las mismas. En neste sentido, no se trata de una sola gramática 

de la descolonización, ni de un solo ideal de un mundo descolonizado. El concepto de 

giro des-colonial en su expresión más básica busca poner en el centro del debate la 

cuestión de la colonización como componente constitutivo de la modernidade, y la 

descolonización como un sinnúmero indefinido de estratégias y formas contestatarias 

que plantean un cambio radical en las formas hegemónicas actuales de poder, ser, y 

conecer. 

Un tercer elemento del giro des-colonial trata de una diferenciación entre la idea y 

el sentir por un lado [da descolonização], y el proyecto de descolonización por 

otro. La idea de descolonización es tan vieja como la colonización moderna misma. 

(MALDONADO-TORRES, 2008, p. 66). 

 



191 

 

Esses elementos do giro-decolonial são relevantes para se compreender os fundamentos 

de uma atitude decolonial a qual traduzimos aqui no despertar do sujeito vivente, que é a origem 

fundante da humanidade (HINKELAMMERT, 1998), de nossa existência.  

Como argumenta Maldonado-Torres (2008), em uma sociedade colonial, inicialmente 

o colonizado vive/sente “un sentimiento y sentido de horror ante el despliegue de las formas 

coloniales de poder en la modernidad” (p. 70). Isto porque essas formas se encarregaram “de 

dividir el mundo entre jerarquias de senorio y distintas formas de esclavitud”, por meio de 

“diferencias presumidamente naturales, esto es, ancladas en la corporalidad misma de sujetos 

considerados como no enteramente humanos.” (2008, p. 66), definindo continuamente as 

identidades modernas e “las relaciones intersubjetivas de poder y de conocimiento que se 

derivan de las mismas.” (MALDONADO-TORRES, 2006, p. 174). Como explica o autor, esse 

primeiro momento se refere ao que se pode chamar como 

 

un grito de espanto por parte de um sujeto vivente y donador de sentido ante la 

aparación del mundo moderno/colonial que plantea la dispensabilidad de ciertos 

sujetos humanos como elemento constitutivo de su avance civilizatório y de expansión 

global. (2008, p. 66) 

 

Esse grito de espanto chama a atenção para a própria existência do 

condenado/colonizado/oprimido e revela em si a colonialidade do ser, como também o grito 

“anima el nacimiento de la teoria y el pensamiento crítico del condenado” ao apontar para a sua 

condição existencial em que houve/há uma violação do sentido da alteridade humana ao ser 

categorizado como aquele que é dispensável, invisível, desumano, um não-ser que está abaixo 

do ser colonizador por sua diferença. Essa invisibilidade e desumanização “son las expresiones 

primarias de la colonialidad del ser.” (MALDONADO-TORRES, 2007, p. 150). 

Esse sentimento, esse horror diante das formas de desumanização e dispensabilidade do 

ser humano (sua identidade, seus conhecimentos, sua cultura, sua língua) é a possibilidade para 

a ideia de descolonização, pensando em conscientização da situação de opressão, que compõe 

o primeiro momento do giro-decolonial.  

A partir da consciência da situação de opressão colonial que se formula com base na sua 

razão como colonizado, o sujeito, compreendemos, suplantando sua consciência mágica ou 

consciência ingênua e tecendo uma consciência crítica (FREIRE, [1979] 2014), politizada, 

pode enfrentá-la por meio de uma atitude contestadora que se opõe ao estado em que vive, 
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configurando-se como “una revolución en la forma en que variados sujetos colonizados 

[perciben] su realidade y sus posibilidades" (MALDONADO-TORRES, 2008, p. 70) de outra 

vida. Enfim, visualizam e refletem que há alternativas de vida que podem ser construídas. 

Nesse momento, então, já se instaura um movimento, o giro-decolonial, que juntamente 

com outros giros por todo o mundo se constituem como um projeto de descolonização do sujeito 

propriamente dito, com a compreensão de que não é possível uma mudança decolonial do 

mundo sem que essa mudança se dê nos sujeitos, mudanças que vão abrindo novas 

possibilidades de outros conhecimentos e de outras atitudes diante das realidades vividas. 

Como expõe Maldonado-Torres (2008), esta atitude decolonial “es la base principal para 

una postura ético-política y teórica que plantea nuevas bases para el conocer, lo que se 

denomina como la razón des-colonial.”, sendo estas, atitude e razão des-colonial,  partes 

fundamentais do giro decolonial (p. 61).  

Fazendo uma interpretação desse giro tendo como ponto de partida o processo de 

conscientização de Freire (1987), entendemos que o sujeito professor Tapuia em uma constante 

ação dialógica e problematizadora objetivou sua realidade, percebendo e analisando as 

opressões, os limites impostos, a ameaça de morte de sua cosmologia, sua cultura, sua língua, 

sua liberdade de ser o que é. Percebeu ainda o valor disso tudo em sua vida em comunidade no 

Carretão, dos conhecimentos locais e suas experiências, suas práticas sociais, linguísticas e 

culturais importantes e de muito valor simbólico e afetivo para si e para seu povo. E, nesse 

processo, o sentimento não poderia ser outro a não ser o desejo por se libertar, por ser 

verdadeiramente o que é com liberdade - Tapuia. Desse processo histórico e humano de 

sofrimento e de não querer mais sofrer, o professor Tapuia junto com sua comunidade têm 

procurado agir a favor de si, mas também a favor do outro, assumindo uma postura contra-

hegemônica porque suas atitudes estão em movimento positivo. 

O princípio do processo de descolonizar-se então, nessa situação, configurou-se como 

uma busca por transformar um padrão de consciência, eurocêntrico, racional, dicotômico, 

racista, reprodutor de hierarquias raciais, desumano, sem ética, que se forjou no contexto de um 

padrão de poder moderno e, portanto, colonial, e vem sendo fortalecido desde então. Processo 

cuja finalidade é a construção de um mundo novo (MALDONADO-TORRES, 2007). 

Assim, as atitudes do sujeito Tapuia como decoloniais são o movimento de mudança 

que configura então outras alternativas para esses oprimidos que, a partir de sua própria razão, 
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analisam e desvelam a razão colonial (as mentiras, as hipocrisias, os mitos, os estereótipos 

negativos, as ideias eurocêntricas) que está na base das formas de opressão que os mantinham 

enfraquecidos em suas atitudes etnolinguísticas. Ao falar desse momento, Maldonado-Torres 

(2008) argumenta, a partir de Lévinas (1974)42, que a busca por conhecer a verdade dessa 

situação se dá pela não-indiferença diante do outro (colonizado), opondo-se à sua morte e, ao 

mesmo tempo, em busca da “posibilidad de la generosidad y el amor como superación de 

divisiones jerárquicas naturalizadas” (MALDONADO-TORRES, 2008, p. 67) na sociedade. É 

uma mudança de uma atitude racista e individualista para uma atitude de cooperação em 

rompimento com o mundo da morte do sujeito colonizado (MALDONADO-TORRES, 2008). 

É nesse sentido que aproximamos o pensamento de Freire ao de Maldonado-Torres, 

compreendendo que o processo de descolonização é em si um processo ético de libertação para 

os sujeitos que querem mais da vida, querem mais para os seus e para a sociedade, além daquilo 

que lhes é permitido no momento, refletindo e agindo continuamente para que isso ocorra, 

mesmo que lentamente, promovendo a formulação de atitudes decoloniais, atitudes que 

descolonizam por colocar o sujeito em liberdade, não livre, mas em condições de estar sendo.  

Nesse sentido, a licenciatura em Educação Intercultural se configura como “giro 

subjetivo descolonizador particular” (MALDONADO-TORRES, 2008, p. 68) para as 

comunidades indígenas atendidas, contribuindo para uma mudança de atitude fundamental no 

sujeito, no caso deste estudo, do povo indígena Tapuia da Terra Indígena Carretão em Goiás. 

A Educação Intercultural promoveu um ensino contextualizador e problematizador que busca 

a “verdadeira desalienação”, a fim de se efetivar uma “tomada de consciência das realidades 

econômicas e sociais” (FANON, [1952] 2008, p. 28) que estão na base da exclusão dos povos 

indígenas brasileiros, em especial, no Centro-Oeste. 

 

 

 

 

 

                                                           
42 LÉVINAS, Emmanuel. Autrement qu’être; ou, Au-delá de l’essence. Dordrecht, The Netherlands, Kluwer 

Academic Publishers, 1974. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

Em nossa argumentação, vimos que o Tapuia, apesar de ser povo lutador e resistente, 

por muitos momentos, se viu à beira do aniquilamento pelo outro que não reconheceu suas 

diferenças históricas, étnicas e culturais e seus direitos sobre a terra onde sempre viveu; 

suportou o ambiente opressor em sua resiliência, por sua capacidade de “se construir ou se 

reconstruir positivamente frente à diversidade” (LUCIANO, 2011). 

Nesse processo, não se deixou aniquilar é verdade, mas viveu com um sentimento de 

inferioridade e de autodesvalia profunda que o fizeram duvidar de sua própria identidade 

histórica, vivendo um conflito constante com suas diferenças etnoculturais e linguísticas e 

convivendo com uma atitude etnolinguística negativa e/ou uma atitude positiva enfraquecida 

decorrentes de um contexto social de opressão fundiária e identitário. As práticas discursivas 

produzidas no contexto ideológico e político-econômico da colonialidade do poder, 

reproduzindo uma consciência social que fez e procura fazer “invisível” a diversidade étnico-

cultural brasileira, estão na base dessa opressão e subjugação históricas contra a qual esse povo 

tem procurado se defender.  

Em oposição à situação de opressão e de práticas de aniquilamento de sua história e 

identidade indígena, e, consequentemente, de seus direitos sobre a terra, as novas práticas 

sociais e culturais elaboradas por eles no contexto de formação de seus professores, 

promoveram as condições necessárias para os questionamentos necessários que os conduzissem 

a um repensar de suas contradições. Entendemos que agora eles se veem com mais autonomia 

em um contexto de conflitos e interesses individuais (fazendeiros/posseiros) e coletivos (povo 

Tapuia), de muitas contradições e muitas diferenças (étnicas e culturais), diferenças que se 

unem em uma identidade indígena, o Tapuia, mas, ao mesmo tempo, permanecem sendo vistas 

como tais em sua especificidade étnica e cultural, compreendendo a relação constante e 

permanente entre elas, no tempo e no espaço do território indígena, percebendo-as como algo 

positivo em sua identidade.  

Com isso, o Tapuia sente sua identidade etnocultural e linguística fortalecida porque foi 

ressignificada por meio de outros discursos, novas práticas e diferentes posições assumidas na 
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aldeia e fora dela, na escola e em casa, (re)construindo permanentemente sua realidade a partir 

de outra percepção dessa realidade (ele se vê de outra maneira).  

Nesse contexto, a nossa interpretação é de que as atitudes desse povo em relação à sua 

identidade está se fortalecendo positivamente entre um fazer e outro na aldeia; atitudes que se 

constituem de novos conhecimentos, outras crenças, outros sentimentos e outras possibilidades 

de ação diante do ser Tapuia, em função das novas disposições geradas por outras práticas 

sociais e pela percepção destas práticas por parte da comunidade.  

No entanto, destacamos que a questão no processo de reflexão e ação que tem ocorrido 

entre os Tapuia, dentro e fora da escola, dentro e fora da aldeia, não é simplesmente o de um 

povo conhecendo sua história ou relembrando sua história por meio das pesquisas dos 

professores e diferentes ações político-pedagógicas que estão sendo realizadas na escola/aldeia, 

mas como esses conhecimentos e novas práticas (sociais, culturais, pedagógicas) estão sendo 

engendrados nos discursos e nas práticas sociais desses sujeitos; como isso tem passado a fazer 

parte do seu viver, fazendo-os assumir suas posições como indígenas goianos, como ancião da 

comunidade, como aluno indígena, como professor indígena, como universitário indígena, 

como representantes de seu povo; vivenciando o protagonismo dessas posições.  

Os conhecimentos adquiridos e produzidos que descrevemos e discutimos na tese foram 

e estão sendo compreendidos e reelaborados, contextualizados em sua realidade, no confronto 

discursivo entre os Tapuia e os vários outros de sua história, como seus parentes indígenas, os 

professores da Educação Intercultural, a SEDUCE, a comunidade envolvente, entre outros; 

formulando-se um dialogismo intercultural fundamental para a tomada de uma outra 

consciência do que é ser Tapuia, do que é ser indígena no Carretão. 

A conscientização, pensada a partir de Freire (1987), nos explica esse processo de 

transformação no sujeito Tapuia, que em um trabalho contínuo e em comunidade, forja 

condições políticas e sociais que contribuem para fazer uma revisão de si mesmo, de sua 

consciência, dos conhecimentos e ideias, crenças e mitos, sentimentos e possíveis reações em 

relação à sua identidade, possibilitando o forjamento de outras atitudes. Como expõe Dussel, é 

um “Conscientizar” que “indicará o processo pelo qual o educando irá lentamente efetuando 

toda uma diacronia a partir de uma certa negatividade até a positividade, como um movimento 

espiral, de contínuas decisões, retornos, avaliações.” (2012, p. 437).  
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É nesse sentido que nos reportamos à fala do professor Aparecido Caetano, em 

entrevista, ao dizer: a gente [os professores] foi conversando nas reuniões [com a 

comunidade]... a gente foi conseguindo estar manipulando e mostrando para pessoas [que não 

precisavam de outra língua], entendendo, assim, esse manipular como o convencimento de que 

alguns professores falam, que resulta da conscientização por meio de uma ação dialógica 

contínua, de idas e vindas (ações dialógicas interculturais, práticas pedagógicas interculturais), 

entre eles e por eles, nos novos espaços de fala, de discussão que foram se construindo.  

Em um processo que envolve conhecimento, reconhecimento, opção (escolha), decisão, 

compromisso, entendemos que os professores juntos com sua comunidade se fizeram 

testemunhas de sua história atual/antiga, construindo uma consciência reflexivamente mais 

responsável dessa história, que os levou a perguntas de pesquisa, em um processo de 

desvelamento de sua realidade opressora e de sua “falsa consciência” dessa realidade (FREIRE, 

1987). Um movimento que a cada discurso e prática pedagógica intercultural tem valorizado a 

identidade, as diferenças históricas dos Tapuia, e, com isso, tem-se potencializado sua 

disposição para agir positivamente diante de sua identidade. 

Com outra consciência se formulando e vendo as possibilidades de diferentes realidades 

para serem vividas, e não somente a realidade opressora naturalizada, esse povo vem se 

comprometendo mais e mais com essa outra realidade em construção, por quererem mais para 

si (e também para o outro), em um processo demorado, complexo, mas contínuo de refazimento 

social dentro e fora da aldeia Carretão no interior de Goiás.  

Compreendemos então que houve nesse processo uma melhora cognitiva e afetiva sobre 

o ser Tapuia no Carretão, contribuindo para que uma consciência crítica (DUSSEL, 2012) 

desses sujeitos históricos esteja se formulando continuamente por meio de seus discursos e 

práticas. Com isso, os Tapuia encontram alternativas para assumir uma atitude decolonial, 

insurgente, e uma postura política consciente de enfrentamento das suas contradições e dos seus 

seus opressores e seus discursos, de outros Tapuia que detêm uma atitude etnolinguística 

negativa e/ou enfraquecida, de seus parentes indígenas, da SEDUCE de Goiás, entre outros, 

muitos dos quais ainda assumem um discurso opressor e colonizador em relação à identidade 

indígena dessa comunidade. 
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Intercultural), Núcleo Takinahakỹ de Formação Superior Indígena - Faculdade de Letras, 

Universidade Federal de Goiás, Goiânia, 2011.  

 

______. As principais transformações culturais dos hábitos alimentares do povo Tapuia. In: 

PIMENTEL DA SILVA, M. do S (Coord.). Projeto: A função social das línguas indígenas na 

educação bilíngue intercultural. Relatório final de pesquisa para o Observatório/CAPES. 
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Superior Indígena - Faculdade de Letras, Universidade Federal de Goiás, Goiânia, 2016. (não 

publicado) 

 

SILVA VIEIRA, B.; FRAGA, C. B.; MARTINS, E. C.; CHAVES DE MORAIS, L. C.; 

VIEIRA BRANDÃO, L. C.; BRANDÃO, W. Cartografia Social  do Povo Tapuia. Síntese do 

Subprojeto da Área da Natureza/PIBID – Diversidade, Núcleo Takinahakỹ de Formação 
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ANEXO 1 

 

 

 
MATRIZ DE FORMAÇÃO DAS CIÊNCIAS DA CULTURA 

 

Temas Referenciais 

 

Identidade 

 

Conflito 

 

Autonomia 

 

Alteridade 

 

Interculturalidade 

 

Sustentabilidade 

 

Diversidade e 

 

Diferença 

 

Áreas do Conhecimento 

 

 

Ciências da Cultura 

 

Temas Contextuais  

 

Modalidades de Ensino Bilíngue; 

Cultura e Turismo; 

Etnicidade e Diversidade Cultural; 

Percepção Cultural do Ambiente; 

Corpo e Saúde; 

Cosmologias e Visões Religiosas; 

Cultura e Sistemas Comerciais; 

Terra, Território e Ocupação; 

Direitos Indígenas; 

Museologia e Documentação de 

Saberes; 

Organização e Reprodução Social; 

Patrimônio Cultural; 

Povos Indígenas e Mercado de 

Trabalho; 

Ritos Sociais; 

Tempo e Espaço; 

Arte e Artesanato. 

 

Estudos Complementares 

 

Português intercultural IV, V,  

VI, VII e VIII; 

Inglês Intercultural IV, V, VI,  

VII e VIII; 

Informática III e IV; 

Línguas Indígenas I, II, III, IV  

e V. 

 

Orientação de Projeto de Extensão 

Extra-Escolar 

 

Oficina e Exposição de Material 

Didático 
 

Estudos em Terras Indígenas 

 

Estudos em Terras Indígenas III, IV, 

V, VI, VII e VIII 

 

 
 Fonte: Projeto Político Pedagógico (2006) da Educação Intercultural. 

 

 

 

 

 



210 

 

 

 

ANEXO 2 

 

 

 
MATRIZ DE FORMAÇÃO DAS CIÊNCIAS DA LINGUAGEM 

 

Temas Referenciais 

 

Identidade 

 

Conflito 

 

Autonomia 

 

Alteridade 

 

Interculturalidade 

 

Sustentabilidade 

 

Diversidade e 

 

Diferença 

 

Áreas do Conhecimento 

 

 

Ciência a Linguagem 

 

 

 

Temas Contextuais  

Modalidades de Ensino Bilíngue; 

Direito sobre os Conhecimentos 

Tradicionais; 

Fronteiras Linguísticas: vida e morte de 

línguas; 

Léxico: Significado e Relações Sociais; 

Jogos e Brincadeiras e suas Funções Sociais; 

Linguagem Oral e suas Funções Sociais; 

Linguagem Escrita e suas Funções Sociais; 

Letramento Cultural e Intercultural; 

Línguas da Região Araguaia-Tocantins; 

Processos de Alfabetização; 

Português como 1ª e 2ª Línguas; 

Documentação de Saberes Tradicionais em 

Línguas Indígenas;  

Grafismo e outras Linguagens; 

Imagem: Pintura, Fotografia e Cinema. 

 

Estudos Complementares 

Português intercultural IV, V,  

VI, VII e VIII; 

Inglês Intercultural IV, V, VI,  

VII e VIII; 

Informática III e IV; 

Línguas Indígenas I, II, III,  

IV e V 

 

Orientação de Projeto de Extensão  

Extra-Escolar 

 

Oficina e Exposição de Material Didático 
 

Estudos em Terras Indígenas 

Estudos em Terras Indígenas III, IV, V, VI, 

VII e VIII 

 

 
Fonte: Projeto Político Pedagógico (2006) da Educação Intercultural. 
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ANEXO 3 

 

 

 

 
MATRIZ DE FORMAÇÃO DAS CIÊNCIAS DA NATUREZA 

 

Temas Referenciais 

 

Identidade 

 

Conflito 

 

Autonomia 

 

Alteridade 

 

Interculturalidade 

 

Sustentabilidade 

 

Diversidade e 

 

Diferença 

 

Áreas do Conhecimento 

 

Ciências da Natureza 

 

 

 

Temas Contextuais Básicos 

 

Modalidades de Ensino Bilíngue; 

Saberes e Fazeres Matemáticos 

Locais; 

Ambiente e Transformação; 

Seres Vivos e Diversidade; 

Transformações Químicas e Saberes 

Locais; 

Tempo, Espaço e Interculturalidades; 

Corpo e Saúde; 

Sistema de Orientações e Medidas; 

Saberes Matemáticos Interculturais; 

Energia e Reservas Energéticas; 

Recursos Naturais e Ambiente; 

Quantificações e Relações 

Socioeconômicas; 

Cosmos: Saberes Locais e Universais; 

Impactos Ambientais e Saúde; 

Corpo e Alimentação: 

Transformações da Natureza; 

Conhecimentos Tradicionais, 

Patrimônio e Gestão de Recursos 

Naturais. 

 

Estudos Complementares 

 

Português intercultural IV, V,  

VI, VII e VIII; 

Inglês Intercultural IV, V, VI,  

VII e VIII; 

Informática III e IV; 

Línguas Indígenas I, II, III,  

IV e V 

 

Orientação de Projeto de Extensão 

Extra-Escolar 

 

Oficina e Exposição de Material 

Didático 
 

Estudos em Terras Indígenas 

 

Estudos em Terras Indígenas III, IV, 

V, VI, VII e VIII 

 

 
Fonte: Projeto Político Pedagógico (2006) da Educação Intercultural. 
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ANEXO 4  

 

 

 

 

 
 

Casa da Farinha Marly Tapuia. 

Foto de Maria de Lurdes Nazário (2014). 
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ANEXO 5 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NORMAS PARA TRANSCRIÇÃO DAS ENTREVISTAS 

- Letra: Times, tamanho 12. 

- Espaço entrelinhas 1,5. 

- Margens: esquerda 3cm, superior, inferior e direita 2cm. 
- Texto justificado, sem espaço de parágrafo. 

Exemplo: 

Ent: Quando começou seus estudos? 
Inf: Eu... comecei aos 11. 

 

Situação Convenção 

Qualquer pausa Ele cresceu ... mas não aprendeu. 

Hipótese do que se ouviu (hipótese) 

Incompreensão de palavras ou 
segmentos  

( )  

Comentários do transcritor ((ruído)) 

Truncamento, interrupção discursiva  / (ex.: a meni/ a menina vai fazer...; o menino/ a menina vai fazer... 

Interrogação ? 

Entonação enfática Maiúsculas (Ex.: ela quer UMA solução, não qualquer solução) 

Aspas no discurso direto Ele disse: “vamos sair” 

  

 

Observações: 

 Iniciais maiúsculas para início de pergunta e resposta, para nomes próprios (figuras públicas, locais etc.) ou para siglas. 

 Transcrever fáticos: ah, eh, ih, oh, uh, ahn, ehn, uhn, tá, né, ó (=olha), pô. (Obs.: Diferenciar eh (marcador, interjeição) 
/ é (verbo); né (marcador) / não é (verbo)) 

 Números: Eu tenho 1 filho. Ele tem 3. 

 Não se utilizam sinais de pausa, típicos da língua escrita, como ponto-e-vírgula, ponto final, dois pontos, vírgula. As 

reticências marcam qualquer tipo de pausa, exceto no final da fala quando o informante e entrevistador terminarem sua 
fala, daí coloque ponto-final, interrogação.  

 Siga, em linhas gerais, a ortografia-padrão. Sendo assim, qualquer pronúncia de você: “você, ocê, ce” = deve ser escrito 
você; “dum, de um, duma, de uma” = de um, de uma; “pruma, pra uma” = pra uma; “prum, pra um” = pra um; “cantaru, 

cantarum” = cantaram; “cantum, cantaum” = cantam; etc. Registrar os grafemas finais de “falou”, “tou”; “cantar”, 

“saber”; “vamos” – independentemente da pronúncia. 

 Registrar “vô” (= avô) 

 Antes da fala do entrevistador, colocar Ent. Se houver mais de um, Ent e Ent2 

 Antes da fala do informante, colocar Inf. Se houver mais de um, Inf e Inf2 

 Como colocar as sobreposições de vozes: 

Sobreposição de vozes:  

Inf1: cccc 
Inf2: cccc 

Inf3: dddd 

Término das sobreposições 

Inf1: lllll 
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ANEXO 6 
 

Pintura Corporal  

Fonte: BRANDÃO TAPUIO, 2011. 
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              Pintura Corporal 

Fonte: BRANDÃO TAPUIO, 2011. 

 

 
Dança Tapuia 
Foto: BRANDÃO TAPUIO, 2011. 
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ANEXO 7 

 

 
 

Jiboia 

Fonte: Material Didático (BARBOSA & CAITANO, 2014). 

 

 
 

Chokónon 
Fonte: Material Didático (BARBOSA & CAITANO, 2014). 

 

 

 

 

 

 
 


